
OCHUTNÁVKA INDIE S ENERGY STUDIEM

v termínu 27.10.2018 – 9.11.2018 (pobyt na 11 nocí) 29 500,-

PLÁN ZÁJEZDU:

27.10. - odlet z Prahy
28.10. - přílet do Dillí, transfer do hotelu
29.10. - celodenní výlet Taj Mahal
30.10. - prohlídka Dillí, večerní transfer na letiště a vnitrostátní přelet do Goi
31.10. -  7.11. -  pobyt v příjemném hotelu v Goi,  mořské radovánky,  3x lekce s  indickými lektory 
jógy, pravidelné lekce s lektory Energy Studia, možnost návštěvy ajurvédské kliniky, masáže a výlety 
po okolí
8.11. - transfer na letiště v Goi, vnitrostátní přelet do Dillí a z Dillí do Prahy
9.11. - přílet do Prahy

Cena zahrnuje: 11x ubytování v dvoulůžkových pokojích v příjemných hotelích, vč. snídaně, doprovod, lekce 
jógy s místními lektory i s lektory Energy Studia, letištní transfery, výlet Taj Mahal, pojištění CK)
Cena nezahrnuje: zpáteční letenku Praha – Dillí (cca 15 000 Kč) a vnitrostátní přelet (cca 5 000 Kč) a víza
Bližší informace: CA Sunset Marie Šebestová (tel.: +420 377 478 648, mobil: 777 006 957, email:
casunsettravel@gmail.com)
Zájezd zajišťuje CA Sunset ve spoupráci s CK Blue Banana Travel. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém 
harmonogramu programu zájezdu z důvodu návaznosti leteckého spojení, všechny objednané služby se zaručuje 
splnit. 
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GOA: Nejbohatší část Indie, která leží na západním pobřeží indického 
subkontinentu  mezi  státy  Maháráštra  a  Karnátaka.  Goa  je  bývalá  portugalská  kolonie.  Silný  vliv  zde  má 
křesťanství,  proto  zde  můžeme  najít  mnoho  katolických kostelů.  Celkem 101  km pobřeží,  z  velké  většiny 
dlouhé, široké a více méně prázdné pláže, lákají již po desetiletí turisty z celého světa – označení  sun'n'sand, 
tedy „slunce  a  písek“,  se  stalo  příslovečným pro  pobřeží  Goy. Vysoká  kvalita  hotelových  resortů,  služeb, 
bezpečnosti a čistoty. Kuchyně v Goi, která je obohacena jihoindickými, arabskými a portugalskými vlivy, patří 
k nejznámějším v Indii (Goa je také jedním z mála území v Indii, kde si lze v jedné restauraci objednat mimo 
drůbeže a ryb i vepřové či hovězí maso, ponejvíc mírně kořeněné; alkoholické nápoje jsou volně v prodeji).

TAJ MAHAL: je monumentální  pomník ve státě 
Uttarpradéš v Indii. Nechal ho vystavět indický mogul 
Šáhdžahán na památku své předčasně zesnulé ženy Mumtáz 
Mahal. Od roku 1983 je Taj Mahal zanesen na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Pro mnoho lidí se Taj Mahal stal 
symbolem Indie. Ročně jej navštíví 7-8 milionů návštěvníků. 
Pro svoji archItektonickou výjimečnost se tato 73 metrů vysoká 
stavba stala v roce 2007 jedním z vítězů ankety Nových sedm 
divů světa.

DILLÍ: je druhým největším městem Indie a má téměř 14 
milionů obyvatel. Leží v severní části země. Městem protéká 
řeka Jamuna, jedna z nejposvátnějších hinduistických řek. V 
Dillí je více jak 175 památek, které se označují jako národní 
dědictví. Například největší mešita v Indii – Páteční mešita 
nebo Červená pevnost, kterou nechal vybudovat mughalský 
císař Šáhdžahán. Červená pevnost spadá do světového 
kulturního dědictví. 
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