NEPAAL – GOA
Kathmandu – Chitwan – Pokhara – Kathmandu – Goa
02.november 2021 – 18.november 2020

NEPAAL: Öeldakse, et taevaparadiis on müüt, kuid Nepaal on siiski tõesti olemasolev koht.
Mitmekesine maastik, kultuur ja inimesed, ajalugu, ja religioon.
GOA: Ideaalne paik rannapuhkuseks. Fantastiline kliima, soe ja puhas merevesi, pikad
puhtad liivarannad ja taskukohane elu.

Kathmandu – Chitwan – Pokhara – Kathmandu – Goa

1.
2.
3.
4.
5.

Kathmandu – 2 ööd - Majutus hotellis Sabrina 3* või sarnases hotellis
Chitwan – 2 ööd - Majutus Wildlife Camp 3* või sarnases hotellis
Pokhara – 3 ööd - Majutus Batika 4* või sarnases hotellis
Kathmandu – 1 öö - Majutus Summit Residency 3* või sarnases hotellis
Goa – 7 ööd (rannapuhkus) – Standard majutus Majorda Külalistemajas või teie
poolt valitud hotellis

Lennuplaan
Tallinn – Istanbul – Kathmandu (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas
Kathmandu – Goa (Air India/Spice Jet/Go Air/muu) – Maksimum pagasikaal 15kg
Goa – Istanbul – Tallinn (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas

PÄEV/LINN

PROGRAMM

SÖÖGID

1 Päev
Tallinn
02.11

Koguneme Tallinna lennujaama kell 16:30. Tallinn - Istanbul 18:15 - 21:35 ja
Istanbul – Kathmandu 01:10 - 11:00

-

*Lennuajad võivad muutuda
Saabume Kathmandu rahvusvahelisse Tribhuwani lennujaama, seejärel
transfeer hotelli. Ülejäänud päev on vaba lõõgastumiseks peale lendu.
Kathmandu on Nepali pealinn ja ka ühtlasi Nepali suurim linn. Linn asub
Nepali keskosas asuvast kausikujulisest Kathmandu orust umbes 1400
meetri kõrgusel ning rahvaarv linnas on võrdväärne kogu eesti rahvaarvuga
ehk peaaegu 1,4 miljonit. Kathmandud ümbritsevad neli suurt mäge:
Shivapuri, Phulchoki, Nagarjun ja Chandragiri.
*Majutus hotellis Sabrina 3* või sarnases hotellis.

2 Päev
Kathmandu
03.11

Hommikusöök

PÄEV/LINN
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SÖÖGID

Kerge hommikusöök hotellis ning seejärel alustame ekskursiooni.
Alustame teekond Kathmandu Durbari väljakuga: Kathmandu kõige
tuntum turismiatraktsioon tõmbab väga paljud reisijad alati ligi. Kuigi
mõned väljaku 50-plussist monumendist pärinevad 12. sajandist, pärinevad
enamik neist Malla kuningate ajast. Ilmselt kõige kuulsam hoone on siin
Kumari Bahal, mis on rikkalikult kaunistatud kaunite puulõigetega, kus
asuvad suurejoonelise Kumari, Elav jumalanna ja suure jumalanna Durga
manifest. Endise kuningliku palee läheduses asub Mall Dünastia eluruum,
mis oli kunagi märkimisväärselt ulatuslikum kui praegu.

3 Päev
Kathmandu
04.11

Hoovis Nassal Chowk, kus algselt korraldati dramaatilisi tantsuetendusi, on
see nüüd Shahi kuningate kroonimise koht ja sisaldab mõnda parimat
puunikerdust, mida te kõikjal kuningriigis näete! 14. sajandist pärit
Jagannath Mandir on piirkonna vanim tempel, selle sammud on nikerdatud
paljudes keeltes ning läheduses asuv Taleju Mandir on üks suurimaid ja
ilusaimaid templeid selles piirkonnas. Külastame Kumari templit - Elav
jumalanna: Kumari, "elav jumalanna", tegi haruldase avaliku esinemise, et
asuda keskpunkti Nepali usufestivalil. Kumari, mis tähendab Nepaalis
neitsit, on noor tüdruk, keda pühendunud peavad kehastuseks Hindu
jumalanna Kali.
Swayambhunath: oru pühadest pühakodadest kõige iidsemad ja
mõistatuslikumad on Swayambhunathi kuldse säraga stuupad, mis ületavad
metsistunud künka. Ajaloo andmed pärinevad 5. sajandist, kuid arvatakse,
et selle päritolu on vanem. See on Katmandu oru kõige püham budistlik
pühakoda ja kuigi selle kummardajate hulka kuuluvad Põhja-Nepali ja
Tiibeti Vajrayana budistid, Newari budistid kõige tulisemad pühendunud.
Seejärel lähme Patani linna- ja käsitöökeskusese ekskursioonile. Patan
Durbari väljak: Patan, iidne linn ja UNESCO maailmapärandi nimistusse
kantud paik, oli kunagi omaette kuningriik. Seal on Šivale, Krišnale,
Ganeshile ja Višnule pühendatud templid, mida kõik elanikud ja külastajad
aktiivselt külastavad. Väljaku põhjapoolses otsas on taastatud iidne
uppunud veekraan, mis on endiselt kasutusel noorte poolt, kes täidavad
oma kanne. Külastame ka Patani muuseumit.
*Majutus hotellis Sabrina 3* või sarnases hotellis.

Hommikusöök
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Pärast hommikusööki alustame teekonda Chitwani.
Chitwani rahvuspark on üks Aasia rikkusi ja paremini säilinud rahvuspark.
See asub Katmandust 75 miili edelas. UNESCO maailmapärandi nimistusse
kuuluv Chitwani rahvuspark on üks Aasia allesjäänud džungleid. Siin näeb
täiesti omaette maailma, mis koosneb kõrguvatest ja keerlevatest puudest,
ajaloolistest ninasarvikutest ja lobisevatest elevantidest, krokodillidest,
püütonitest ja hirvedest. Näete ka säravalt värvitud lindude maailma ja kui
on õnne – võib ka näha majesteetliku Bengali kuninglikku tiigrit.
Peale lõunat lähme aga džunglisse (Loomasafari).
4 Päev
Kathmandu

*Majutus hotellis Royal Safari 3* või sarnases hotellis.

Hommikusöök
Lõunasöök

Chitwan
Õhtusöök
05.11

5 Päev
Chitwan
06.11

Hommikusöök
Päev džunglis (Loomasafari).
*Majutus hotellis Royal Safari 3* või sarnases hotellis.

Lõunasöök
Õhtusöök
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Pärast hommikusööki sõidame Pokharasse, mis on umbes 185 km ja 5-6
tunnise autosõidu kaugusel.
Pokhara on tähelepanuväärse loodusliku ilu koht. Lummavas linnas on mitu
kaunist järve ning see pakub suurepäraseid panoraamvaateid Himaalaja
tippudele. Järvede rahulikkus ja nende tagant tõusva Himaalaja mäestik
loob atmosfääri, mis on muutnud Pokhara populaarseks puhkepaigaks ja
looduse ilu nautimiseks.
Ülejäänud päev lõõgastumiseks ehk vaba kava.
6 Päev
Chitwan
Pokhara
07.11

*Majutus hotellis Kuti Resort 3* või sarnases hotellis.
Hommikusöök

PÄEV/LINN
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Varahommikune ekskursioon Sarangkotisse päikesetõusu vaatamiseks
Himaalaja kohal (*sõltuvalt ilmastikuoludest). Sarangkot on üks kõige
populaarsemaid turismisihtkohti, kus saab nautida imelist vaadet Pokhara
orule ja suurepärast vaadet mägedele. Sarangkot on kõrgeim vaatepunkt
päikesetõusuks ja see on vaid 1592m kõrgusel. Sarangkot on Pokharast 5
kraadi jahedam.
Peale lõunat lähme Pokhara linnaekskursioonile ning külastame järgmisi
kohti:
•
•
•
•

7 Päev
Pokhara
08.11

Davise kosk
Gupteshwori koobas
Vana turg
Bindyabasini tempel

Vanal turul asub ka üks Pokhara kõige olulisemaid pühamuid. Seda valget
kuplilaadset ehitist, mida nimetatakse Bindyabasini Mandiriks, on ehitatud
varjulise künka otsa ning on pühendatud jumalannale Bhagawatile, mis on
veel üks Shakti manifest. Pargitaolised kohad pakuvad peent piknikuplatsi
ning laupäeviti ja teisipäeviti, kui pühendunud oma rituaale teostavad,
tekib pidulik meeleolu.
*Majutus hotellis Kuti Resort 3* või sarnases hotellis.

Hommikusöök
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8 Päev
Pokhara

Pärast hommikusööki sõidame tagasi Kathmandusse.
Ülejäänud päev vaba aja veetmise ajal

Hommikusöök

Kathmandu
09.11

*Majutus hotellis Summit Residency 3* või sarnases hotellis.

9 Päev
Kathmandu
10.11

Hommikueine hotellis
Kuni väljumiseni tasuta
Õigeaegne transfeer rahvusvahelisse lennujaama, et ühendada edasilend.

Hommikusöök

Lend Kathmandu – Goa.
Algab rannapuhkus Goas teie poolt valitud hotellis.
10 Päev
Kathmandu
Goa
11.11

*Lennuplaan täpsustatakse vahetult enne reisi või reisil
*Majutus Goas rannapuhkuse osal teie poolt valitud hotellis

Hommikusöök
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9 Päev
Goa
12.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

10 Päev
Goa
13.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

11 Päev
Goa
14.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

12 Päev
Goa
15.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

13 Päev
Goa
16.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

14 Päev
Goa
17.11

Rannapuhkus – vaba kava.

*Vastavalt
paketile

15 Päev
Goa
Tallinn
18.11

Varahommikul kell 01.00 transfeer lennujaama ja algab tagasilend
Tallinasse.
*Väljumisaeg võib muutuda

-

Reisi hind alates 1599€ /reisija
Reisi hind sisaldab:
•
•
•
•

•
•
•
•

Kõik programmis olevad lennud
Kõik programmisisesed transfeerid
Kõik programmisisesed ekskursioonid ja sissepääsutasud
Standard pakett sisaldab Majutust Nepaalis 3* hotellides hommikusöökidega ja Goas
majutus Lõuna – Goas Majorda Külalistemajas (*Lisatasu eest saab valida kõrgema
klassi hotelli Goa rannapuhkuse osaks)
Nepaali ringreisil (03.11 – 11.11) 9 hommikusööki, 2 lõunasööki ja 2 õhtusööki
Goa rannapuhkuse (11.02 – 17.02) söögipakett vastavalt valitud hotellile
Estlive Travel esindaja alates Tallinnast
Kohalik inglise keelne giid

Hinnale lisandub:
•
•
•
•
•

Nepaali viisa piirilt 25$ ja India viisa 89€
Soovikorral ühese toa lisatasu 250€
Soovikorral lisaekskursioonid
Võib lisanduda kaamera-fotoaparaadi tasud muuseumites
Kohustuslik reisikindlustus

Vastutav reisikorraldaja: Estlive Travel
Kontakt:
info@estlive.ee
+372 6 555 800
Estlive Travel OÜ, Reg nr 11917291
Reisikorraldaja, TRE000582
Cosius Pubi, II korrus - Pikk tn 21, Kose, Harjumaa 75101

