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India csodái  

– Holisztikus India élmény 

– ahogyan azt csak az INDIA SPIRIT 
EGYESÜLETNÉL élheted át 

25 éve járjuk Indiát és éljük meg a mindennapokban 
India lelkiségét, kultúráját és gyógymódjait. 
Egyesületünk tagjai ezáltal lehetőséget kapnak, hogy 
olyan módon ismerhessék meg ezt a mással össze nem 
hasonlítható világot, ahogyan ezt csak mi tudjuk 
nyújtani:  

Indiai útjaink holisztikus szellemben kerülnek 
felépítésre. Arra törekszünk, hogy India az emberi 
létezés legtöbb rétegét érintő örök élményt 
nyújtson az utazónak:  

A páratlan vagy rejtett történelmi és természeti 
látnivalóktól a kultúra, a mindennapi élet felfedezésén 
át a jógáig, az ájurvédába történő bevezetésig, és a 
spirituális kincsekig terjed a spektrum - általában egy 
úton belül is. Általában az utakon vannak tehát - nem 
kötelező jelleggel - jógaórák, ájurvédikus egészségügyi 
felmérés, tanácsadás és kezelés is.  

Bepillantást nyerünk az indiai családok 
mindennapi életébe, a sokszínű kultúrába, 
nyugati turisták által még felfedezetlen csodás 
helyekre, és a spiritualitás legmélyebb titkaiba is. 
Emellett - útitársaink elmondása szerint - ma már 
kihalóban lévő közösségi hangulat is kialakul a közös 
kalandok során. Örök barátságok, sőt máig tartó 
párkapcsolatok indultak el a korábbi útjainkon.  

Mindezeken túl megfelelő lehetőséget biztosítunk 
az egyéni fejlődéshez, belső változáshoz is: a 
komfortzónán kívüli kalandok alakításában igény 
szerinti személyes szabadságot biztosítunk, és az 
utazás gyógyító és változásokat elősegítő mibenlétét is 
maximálisan megtapasztalhatják velünk az útitársaink.  

Nem egy kis szeletet mutatunk meg tehát Indiából, 
hanem mély és sokrétű megtapasztaláshoz segítünk 
hozzá mindenkit, aki az India Spirit Egyesület 
www.indiaspirit.hu tagjává válik, és úgy dönt, hogy 
részt vesz az egyesületi utakon.  
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Egyesületi tagok részére – nonprofit jellegű, 
önköltséges utak 

Szinte luxus színvonalon, de a hátizsákos túrák 
ára alatt nyújtjuk mindezt – mert az útjaink 
önköltségen, nonprofit jelleggel valósulnak meg. 
Az utak színvonalát szintén a széleskörű 
tapasztalatainkra építve alakítottuk ki. Nem bízzuk a 
véletlenre: úgy mutatjuk meg India szépségét és rejtett 
kincseit, ahogyan csak hátizsákos, költségkímélő 
utakon lehet, de kiküszöbölve a hátizsákos utak 
negatívumait.  

Elsősorban 4 és 5 csillagos szállodákban szállunk 
meg (3 csillagosban csak akkor, ha megfelelő 
színvonalúnak találjuk). Nem helyi 
tömegközlekedéssel, hanem Indián belüli 
repülőkkel, illetve főleg bérelt luxusbuszokkal 
utazunk. Azt valljuk, hogy a helyi életbe és kultúrába 
nem a rossz körülmények között történő alvással és a 
helyváltoztató utazás során kell belekóstolni. Arra 
vannak sokkal megfelelőbb időpontok és lehetőségek: 
a programjaink, túráink.  

Emellett az utazásokat biztonságosan, a lehető 
legtöbb területet biztosítva valósítjuk meg.  

Mindezek miatt nem véletlen, (és nem ámítás), hogy a 
korábbi útitársaink túlnyomó része élete egyik 
legnagyobb élményeként, és nem egyszer fontos 
pozitív élet-változásokat generáló belső 
utazásként tartja számon az utat, illetve az 
egyesületünk által nyújtott szolgáltatásokat.  

Szeretettel várunk a Csodás Indiába egy 
életre szóló, mesés utazásra – mely egyben 

egy páratlan belső utazás is lesz. 
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Mesés India – Dél-India ősi csodái és Kerala, 
Isten országa 17 napban - 2019. március 20 – 

április 5. 

- Miért éppen Dél-India és Kerala? 

Dél-India az igazi mesés India. Itt több ezer éves 
ősi emlékeket és templomokat találunk, ahol ma is 
zavartalanul folyik az istenségek imádata. Pont úgy, 
ahogyan 2-3 vagy akár 5 ezer évvel ezelőtt. Az ősi 
védikus hagyományok itt a mindennapi élet minden 
aspektusát átszövik, így itt mélyebb bepillantást 
nyerhetünk a csodába, amit Indiának hívnak.   

Fölfedezzük a Dél monumentális és misztikus 
templomvárosait, legtöbb UNESCO-s emlékét, 
illetve bejárjuk a világ egyik legegzotikusabb, 
meseszerű országát, a pálmafaerdeiről, 
lagúniáról, varázslatos hegyeiről, gyönyörű 
tengerpartjairól és az ayurvédikus kezelésekről 
híres Keralát is (melyet nem véletlenül hívnak Isten 
országának). Itt 5 napig egy olyan óceánparti 
üdülőhelyen szállunk meg, mely Kerala édenkerthez 
hasonlatos szépségének kiváló példája.                               

1. nap: Utazás és érkezés Chennaiba 
(Madrasz) 

Az első napon kora délután indul a repülőnk 
Budapestről Madraszba, Chennaiba. Másnap 
hajnalban érkezünk és a közeli Mahabalipuramba 
utazunk.  

2. nap: Madrasz, kézműves skanzen és 
érkezés Mahabalipuramba 

Az utazás és a hajnali érkezés miatt délelőtt pihenő, 
majd ebéd. Ebéd után el is indulunk fölfedezni a 
ragyogó Dél csodáit.  

Egy közeli, mesés kézműves faluba utazunk, mely 
India 6 különböző vidékének művészetét, kézműves 
termékeit, építészetét és más hagyományait mutatja be. 
Este újra közel az óceánhoz, a medencés 
szállodánkban hajtjuk álomra a fejünket. 
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3. nap: Mahabalipuram ősi UNESCO-s 
emlékei 

Dél-India leghíresebb ősi emlékeit fedezzük föl a 
következő napon, melyek az óceánparti kisváros, 
Mahabalipuram különböző részein találhatóak. Több 
ezer évestől több száz évesig terjedő, és az UNESCO 
világörökség részeként nyilvántartott domborművek, 
templomok, és más építmények jelzik itt egy letűnt 
világ dicsőségét. De találunk itt olyan rejtélyeket is, 
mint a Krisna vajgolyója, melynek titkát máig nem 
sikerült megfejteni.  

Délután és este elvegyülhetünk a kisváros bazársorai 
között, vagy élvezhetjük az óceán és a szálloda 
medencéjének hűsítő habjait.  

4. nap: A francia hangulatú Pondhicerry és a 
rejtélyes Thanjavur  

A negyedik nap reggelén útnak indulunk Thanjavur 
felé. Közben útba ejtjük a francia hangulatú 
Pondicherry-t, mely – nem utolsó sorban – arról is 
híres, hogy itt kezdődik a Pi élete című film története. 
Ahogyan a filmben is látható, Pondhicerry egy 
elbűvölő hangulatú francia kisváros, mely különös 
módon ékelődik be a dél-indiai hagyományokba és 
vidékbe katolikus templomaival és európai hangulatú 
uutcáival. Pondicherryből Thanjavur felé vesszük az 
utunkat.  

A thajavuri Shiva templom szintén az UNESCO 
világörökség része. A monumentális Shiva templom 
titkát az egyiptomi piramisokhoz hasonlóan régóta 
próbálják megfejteni – ugyanis az építése hasonlóan 
lehetetlen vállalkozásnak tűnik az utókor számára. A 
több ezer éves templomot nemrégiben kapták vissza a 
hívők, így közelről csodálhatjuk meg az ősi védikus 
szertartásokat is, melyeket Shiva tiszteletére mutatnak 
be a papjai. Az éjszakát már Trichyben töltjük. 

5.nap: Sri Rangam, a világ legnagyobb 
templomvárosa és Trichy 

Az ötödik nap délelőttjén az ugyancsak UNESCO-s 
világörökség részét képező, fantasztikus, 
templomvárost fedezzük föl. A méreteiről annyit, 
hogy a világ legnagyobb vallási központjai (például a 
Vatikán is) eltörpülnek a templomváros méretei 
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mellett. A templomkomplexumot 7 koncentrikus fal 
veszi körül és 21 hatalmas gopuram (templomtorony) 
található a területén. A legfőbb, piramisszerű gopuram 
72 méteres magasságával kivívta az Ázsia legmagasabb 
templomának járó címet. A templom Vishnu 
temploma és a Dél-India legjelentősebb vallási 
hagyománya, a Sri vaisnavizmus központi temploma. 
Ebéd után szabad program (természetesen kísérettel) 
Trichyben.  

 
6. nap: Madurai, Kelet Athénja - városnézés 

és piacozás 
 

A 6. nap reggelén Maduraiba utazunk, melyet a Kelet 
Athénjának hívnak a hasonló építészeti stílus és 
különösen a hasonló sikátorok, árkádok miatt. Délre 
érünk Maduraiba, és ebéd után fölfedezzük a város 
több látnivalóját is. A Nayak dinasztia uralkodása alatt 
monumentális templomok és jelentős paloták épültek. 
Meglátogatjuk a város második legnépszerűbb 
látnivalóját, az olasz stílusjegyeket is magán viselő 
Nayak palotát. Emellett más látnivalókat és a helyi 
banánpiacot is fölfedezzük, illetve bepillantást 
nyerhetünk a helyiek mindennapi életébe is. 

 
7. nap: India egyik legszebb temploma és 

Madurai kulturális öröksége 

Madurai a tamil kultúra: a nyelvészeti és irodalmi élet 
központja volt évezredeken át. A hagyomány szerint 
írók és költők kéziratokat dobtak Madurai legfőbb 
templomának tavába, hogy eldöntsék értéküket 
aszerint, hogy fennmaradnak-e a víz színén, vagy 
elsüllyednek. A templom, ahol ezt tették, nem más, 
mint Meenakshi temploma, mely Dél-India egyik 
legszebb és egyben a világ egyik legnagyobb temploma 
hat hektáros területével és 52 méter magas 
gopuramjával. Az 1500 színes mennyei lénnyel díszített 
monumentális gopuram mellett számos más csodát is 
találunk itt: többek között zenei hangokat kiadó 
oszlopokra, egy 1008 lámpából álló lélegzetelállító ősi 
lámpakertre, egy közel 1000 finoman faragott 
oszlopból álló csarnokra és ősi festményekkel borított 
szentélyekre lelhetünk a Madurai szívét és lelkét 
jelentő templomkomplexumban. 



DÉL-INDIA 2019. március 20 – április 5. 

 

7 

8. nap: Munnar – A teaültetvényekkel borított 
varázslatos hegyvidék 

 
A nyolcadik nap reggelén útra kelünk Isten saját 
országába: Keralába. Maduraiból a 
luxusautóbuszunkkal indulunk Munnarba. Utunk a 
Nyugati-Ghátok hegyein keresztül vezet. Már ekkor is 
megérthetünk valamit abból, hogy miért is nevezik 
Isten országának India ezen egzotikus államát. És ha 
már a varázslatos látványt nyújtó, teaültetvényektől 
zöldellő hegyoldalak és völgyek között járunk, 2 napra 
meg is állunk Munnarban, mely Kerala egyik legfőbb 
vonzereje és elbűvölő tájaival elhiteti velünk, hogy 
tényleg egy mesevilágban járunk.  Hogy még jobban 
átérezzük ezt a csodát, egy hegyoldalban épült 5 
csillagos szállodában szállunk meg, közvetlenül egy 
teaföldekkel borított gyönyörű völgy fölött. (Képek a 
két medencés varázslatos hotelről az utolsó 
oldalakon.) A völgyre néző szobák balkonján 
üldögélve hajnalban elmerülhetünk a teaföldek fölött 
kúszó reggeli köd és a napkelte páratlan látványában. 
Este ugyanez naplementével  
   

9.nap: Munnar fölfedezése és Kerala 
táncművészete 

 
A kilencedik napon számos programba vethetjük bele 
magunkat. Természetesen nem csak a teaföldek 
látványát ihatjuk, hanem helyi teatermelőknél meg is 
kóstoljuk az igazi indiai teát, illetve ellátogathatunk egy 
közeli elefántfarmra. Ezután fölfedezzük Munnar 
városát, mely a vallási tolerancia egyik mintája 
(lehetne). Három egymással szemben álló dombon 
található egy keresztény, egy muszlim és egy hindu 
templom. Este fölfedezzük Kerala mesés 
hagyományait is. Délután részt vehetünk az egészen 
egyedi keralai tradicionális táncbemutatón, a 
Kathakalin. 
 

10. nap: Túra Kerala hegyeiben, és Kerala 
harcművészete 

 
A tízedik nap délelőttjén fakultatív program 
keretén belül lehetőség lesz Munnar varázslatos 
hegyvidékének fölfedezésére egy dzsip túra 
keretein belül Emellett megcsodálhatjuk az ősi 
indiai harcművészeti bemutatót, a Kalarit is, mely 
minden harcművészet anyja. Ezután újra 
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elvegyülhetünk Munnar hangulatos hegyi 
kisvárosának esti forgatagában 

 
11.nap: 1 nap és 1 éjszaka lakóhajón, Kerala 

lagúnáin 
 
A 11. nap reggelén útnak indulunk a közeli Allapeybe, 
ahol egy páratlan élmény, egy igazi bakancslistás 
kaland vár ránk: egy egész napos lakóhajózás Kerala 
lagúnáin. A legmagasabb színvonalú lakóhajókon 
fogjuk tölteni a következő napot és éjszakát, 
miközben szépen lassan hajókázunk a pálmafaerdők 
között. (Képek a tervezett lakóhajók felszereltségéről 
és belső berendezéséről az utolsó oldalon találhatóak.)  
 
Saját konyhával, személyzettel, fürdőszobával és 
hálószobákkal fölszerelt hajókkal vágunk neki Kerala 
pálmafákkal övezett szövevényes lagúnáinak, hogy 
közben kellően belassulva kinyíljon a szemünk a 
rengeteg csodára, ami az utat övezi: A lagúnák 
élővilágára, a falvakban zajló életre, a pálmafák közül 
előbukkanó csillagok pislákoló fényére…  
 

12. nap: Varkala - India egyik legszebb 
tengerpartján, és érkezés az óceánparti 

hotelbe 
 
A lakóhajóink reggel Allapeyben kötnek ki, hogy aztán 
útnak indulhassunk a Földre szállt édenkertbe, az 
utolsó szállodába, ahol 5 napot fogunk eltölteni. 
Útközben megállunk Varkala tengerparti üdülőhelyén, 
mely méltán nyerte el az India legszebb tengerpartja 
címet. Különleges szépségét a tengerpartot körülölelő 
vörös sziklák, és a sziklákon kapaszkodó pálmafák 
lélegzetelállító látványának köszönheti. Varkala 
népszerűségének köszönhetően egy kisebb Goa 
alakult ki ezen a helyen.  
 
A tengerparti ebéd és vásárlás után elindulunk az állam 
fővárosa, Thiruvanantapuram (korábbi nevén 
Trivandrum) közelében található Kovalamba, melytől 
nem messzi található a szállásunk. A délutánt a már 
sokat emlegetett csodás óceánparti édenkertben 
fogjuk eltölteni. 
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Az óceánparti hotel, mely egyben 
ayurvédikus gyógyító- és jógaközpont is 

 
A hotelről képek jobb oldalon, illetve az utolsó 
oldalon találhatóak. A négycsillagos szálloda biztos 
távolságra található Kovalam kissé zajos és forgalmas 
tengerpartjától, és hihetetlen szépségével méltán 
pályázik a paradicsomi jelzőre. Saját homokos 
óceánparttal, két medencével, jógateremmel, saját 
jógatanárokkal, ayurvédikus gyógyítóközponttal, saját 
ayurvédikus orvosokkal, szabadtéri és zárt 
éttermekkel, tengerre néző teraszos szobákkal, és 
lenyűgöző, pálmafákkal ékesített környezettel 
büszkélkedhet.  A vendégek beszámolóban visszatérő 
momentum, hogy olyan érzésük van a hotel területén, 
mintha hazaértek volna. Számos szolgáltatást igénybe 
vehetünk itt. A hotel vendégei díjmentesen részt 
vehetnek napi két jógaórán a hotel jógatanárával. 
Esténként a hotel óceánparti szabadtéri színpadán 
külön kérésre Kerala hagyományos táncait 
élvezhetjük. Kerala az ayurvédikus gyógyítás hazája, 
így ayurvédikus kezelésekre, illetve ayurvédikus 
masszázsra is be lehet fizetni a hotelben. Erről a 
páratlan lehetőségről a későbbi fejezetekben írunk.  
 

13. nap: Kovalam és a Neyar Dham 
nemzeti park 

 
Miután felébredünk az édenkertben, és rájövünk, hogy 
nem csak álmodjuk, hogy itt vagyunk, már reggel útra 
kelhetünk egy fakultatív programra. Kerala hegyvidéki 
tájai itt is szinte karnyújtásnyi közelségben lesznek, így 
a közeli, Neyyar Dam elnevezésű hegyi nemzeti parkot 
látogathatjuk meg. Itt részünk lehet 
elefántfürdetésben, felülhetünk az elefántok hátára, 
dzsungeltúrán vehetünk részt dzsippel, illetve 
csónakázhatunk is. Ebéd után útra kelünk a közeli 
Kovalamba, mely alig pár évtizeddel ezelőtt még egy 
csendes kis halászfalu volt csupán. Rendkívüli 
természeti adottságainak köszönhetően azonban mára 
már India egyik legfelkapottabb tengerpartjának 
számít. A híres világítótoronyba fölkapaszkodva 
kiváló kilátás nyílik az azúrkék óceánra, a szárazföldi 
pálmafatengerre és a csodás tengerpartra. Elvegyülünk 
a tengerpart bazársorai között, majd délután a szálloda 
adottságainak kihasználását követően részünk lehet 
egy szabadtéri táncbemutatóban a tengerparton.  
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14. nap: Trivandrum, Kerala fővárosa és a 
világ leggazdagabb temploma 

 
Másnap tovább folytatjuk Kerala fölfedezését. Kerala 
fővárosa: Trivandrum (Thiruvanantapuram) a 
közelben található, és olyan csodákat mondhat 
magáénak, mint a Padhmanabhaswami templom, 
melynek páratlan történelme van. Ezt bizonyítja az a 
közelmúltban tett mesébe illő felfedezés is, mely a 
templomot a világ leggazdagabb templomává léptette 
elő. Történt ugyanis, hogy 2011-ben egy véletlen 
folytán lefalazott, titkos kincseskamrákra bukkantak a 
templom területén. Mérhetetlen mennyiségű és értékű 
aranyat, ezüstöt, smaragdot és gyémántot találtak. A 
templom vagyona így 4,9 milliárd dollárra emelkedett. 
Itt található még a már kívülről is egyedülálló Napier 
múzeum, mely közelében botanikus kert is található. 
Emellett a város üzleteit illetve piacát is 
fölfedezhetjük. 
 

15. nap: Fakultatív program: Utazás Ázsia 
legnagyobb fapalotájához  

 
Aki további kalandokra és látnivalókra éhes, fakultatív 
út keretében útnak indulhat Padmanabhapuramba, 
ahová gyönyörű tájakon át vezet az út. 
Padmanabhapuramban található Ázsia legnagyobb és 
legszebb fapalotája. A palota kiváló példa Kerala 
hagyományos faépítészetére. Csodálatosan faragott fa- 
és kőoszlopokat és különlegesen fényezett egyedi 
padlót találunk itt.  

 
16. nap: Chennai (Madrasz)  

  
A 16. nap reggelén búcsút veszünk a paradicsomtól és 
Chennaiba (Madraszba) utazunk. Délután foglaljuk el 
a szobáinkat a hotelben, ahol este pihenés és szabad 
program lesz. 

 
17. nap: Hazaút 

 
A 17. nap hajnalán indul a repülőnk Cochinból 
Európába és nem sokkal 13 óra után már 
Magyarországon leszünk.  
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Fakultatív program: 1-2 vagy 4 hét 
ayurvédikus kezelés az út után, az óceánparti 

hotelben 
 
Aki Kerala egyik legfőbb csodája, az ayurvédikus 
kezelés gyógyító hatását szeretné megtapasztalni, a 
hivatalos program után 1-2 vagy akár 4 hétre is 
maradhat. Kísérő biztosított az orvosokkal történő 
állapotfölméréshez. Ebben az esetben is önköltségen, 
a szálloda árain adjuk tovább az ayurvédikus kezelést 
is tartalmazó szállodai csomagot.  
A következő programokból lehet választani:  

- 1 vagy 2 hetes fiatalító/testtisztító kúra,  
- 2 v. 3 hét gerincterápiás/antistressz kezelés,  
- 3 vagy 4 hetes hosszú élet/maradj fiatal kúra 

A kezelés előtt az orvos felméri a páciens testtípusát 
és betegségeit, majd ennek megfelelő étrendet állít 
össze a kezelés időtartamára, melyet a hotel étterme 
személyre szabottan biztosít. A kezelés során ősi 
ayurvédikus módszereket használnak, mely sikere 
garantált.  
 

3 nappal meghosszabbított út – 7 napos 
ayurvédikus kezeléssel 

 
Az utolsó négy nap fakultatív programjai helyett, és 3 
nappal megtoldva az utat, lehetőség lesz tovább 
maradni velünk, és részt venni az 1 hetes 
fiatalító/tisztító ayurvédikus kúrán (ami csak 3 nappal 
több szabadságot igényel).  
 

Költégek és egyéb tudnivalók 
 
Szinte luxus színvonalon, de közel a hátizsákos túrák 
ára alatt, tehát önköltségi áron, nonprofit jelleggel 
kínáljuk az utat. Aki a szállásokon szeretne spórolni, 
megteheti. Több helyen olcsóbb hotelben, vagy 
olcsóbb szobában szállhat meg, melyek nem luxus 
színvonalúak.  
 
Az olcsóbb hotel és szoba verzió is általában 3, 
ritkábban 4 csillagos szálloda): 
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A túra önköltségen:  
16 nap már 198 eFt + repjegy-től 
12 nap már 149 eFt + repjegy-től,  

 
 

Olcsóbb szállásokkal 
Túra 
önköltsége Repjegyek Összesen 

Teljes út - 16 nap 198 000 205 000 403 000 
12 nap 149 000 205 000 354 000 

    

Drágább szállásokkal 
Túra 
önköltsége Repjegyek Összesen 

Teljes út - 16 nap 241 000 205 000 446 000 
12 nap 191 000 205 000 396 000 
    
A fenti költség tartalmazza: 

 Nemzetközi repülőjegyek (A repülőjegyek ára 
eltérhet, ez a várható összeg.) 

 Indián belüli repülőjegyek 
 Minden nemzetközi belüli repülőjeggyel 

kapcsolatos illeték 
 Minden Indián belüli repülőjeggyel kapcsolatos 

illeték 
 Minden hotel és a luxus lakóhajó díja 
 Minden belső utazás (elsősorban bérelt 

buszokkal) 
 Minden meghirdetett program (kivétel a 

fakultatív programok) 
 Minden túravezetés 

 
A fenti költség nem tartalmazza: 

 Vízumdíj (jelenleg 80 USD az elektronikus 
vízum)  
 Utasbiztosítás (körülbelül 14-15 eFt) 
 Belépők ( 8-9 eFt) 
 Étkezés (Igényektől függően kb 30-50 eft.)* 
 Fakultatív programok ** 

 
* Az étkezést közösen, biztonságos éttermekben 
szoktuk megoldani, de az egyedi igények miatt nem 
vesszük be az árba. 
 
** 4 fakultatív program lesz az út során: 
 

 Padmanabhapuram (lásd a 14. napnál) – 4 800 
Ft (minimum 15 fővel.) 

 Neyyar Dam Nemzeti Park (lásd a 13. napnál) 
– 6 800 Ft (minimum 15 fővel)  
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 1-2 vagy 4 hetes ayurvédikus. Az 1 hét kezelés 
ára (a hotel árlistája szerint és szobatípustól 
függően) 636 – 741 EUR/hét. Ez tartalmazza 
a szoba árát, az étkezést, az ayurvédikus 
kezelést, napi két jógaórát és a repülőtéri 
transzfert is.  

 

 Dszip túra Munnar hegyeiben (Ár 2500 Ft) 
 

Jelentkezési határidő:  
 

Minél hamarabb érdemes jelentkezni.  A 
jelentkezés az első részlet (280 eFt) befizetésével 
történik. Végső jelentkezési határidő 2019.01.15. 
Mivel az előjelentkezések alapján kevés a hely, 
így javasoljuk a minél hamarabb történő 
jelentkezést, mert nem garantált, hogy a határidőig 
lesz hely. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A 
költségeket 280 Ft-os USD árfolyamig tudjuk 
garantálni. Az út végén visszaadjuk a kalkulált összeg 
és a megvalósult önköltség közötti különbözetet. 
 

Túravezető: Tucsa Lajos (Loka / Lokabandhu) 
Tucsa Lajos már 14 éve járja Indiát és vezet 
csoportokat e csodás földre. 2011-óta a Somogyvámos 
határában található Krisna-völgy egyik hivatalos 
idegenvezetője. Az önfenntartó gazdálkodás kutatója 
és elkötelezett híve. Emellett kertész és méhész, mely 
hobbijainak minden szabadidejében igyekszik 
hódolni. 
 

Szervező:  India Spirit Egyesület 
 

Az utazás önköltséges és csak egyesületi tagok 
vehetnek részt rajta. Az egyesületi tagság 39 eFt/év. 
Bővebb információ az egyesületről és a tagságról: 
www.indiaspirit.hu email: info@indiaspirit.hu  
 

Korábbi útjainkról mondták:  
„Mennyi élmény, mennyi csoda, köszönöm szépen a 
Jó Istennek, hogy megajándékozott engem ezzel az 
utazással. Ma is rengeteget gondoltam vissza oda, ahol 
17 napon keresztül „laktam”. „Köszönjük szépen a 
csodás utazást! Le a kalappal a vezetőink türelme előtt! 
Köszönjük, hogy ott voltatok és mindent megtettetek, 
hogy jól érezzük magunkat.” 
 
Minden képen a leírásban szereplő helyszínek 
szerepelnek. Az utolsó két kép korábbi útjainkon 
készült. 
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                                     Képek a tervezett hotelekről: 
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Chennai – medencével **** ( 1 nap): 

 

  
  
 
 
 
 
                                 
                                Mahabalipuram – medencével *** (3 nap): 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                 Trichy - medencével **** (2 nap): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Madurai – medencével **** (2 nap): 
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                               Munnar – 2 medencével * * * * * (2 nap): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                          

                                                 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                               
 
                                                  Lakóhajó (1 nap): 
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                Kovalam  - 2 medence, óceánpart **** (4 nap az édenkertben):    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                  *** Vége *** 
                                (Vagyis csak most kezdődik el…  ) 


