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26 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 adni: 
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.  

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 csillagos szállodákban 
szállunk meg (alacsonyabb szintűben csak akkor, ha 
megfelelő színvonalúnak találjuk, de sokszor előfordul 
5 csillagos szálloda is.) Nem helyi tömegközlekedéssel, 
hanem Indián belüli repülőkkel, illetve főleg bérelt 
luxusbuszokkal utazunk. Azt valljuk, hogy a helyi 
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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 valósítjuk 
meg. Indiában egyébként is a csoportos utazás 
ajánlott. Mivel az utak önköltségesek és a 
szállodáknál és a közös utazásokon is csoportos 
kedvezményt tudunk elérni, ezért ezen a 
színvonalon az egyéni szervezésnél is jelentősen 
alacsonyabb költséggel tudnak velünk utazni az 
egyesületi tagok. Mindezek miatt nem véletlen, (és 
nem ámítás), hogy a korábbi útitársaink 100%-a 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. 

Nepál és India legjava:                                   
Delhi, Taj Mahal, Agra, Közép-India és 

Nepál csodái 18 napban.                     
2018.03.15 – 2018.04.01.                                    

(csak 10 nap szabadságot igényel az út) 

1-2. nap: Utazás és Delhi 

Az első nap délutánján indulunk Budapestről és 
másnap hajnalban érkezik a repülőnk Delhibe. Délig 
egy reptér melletti szállodában pihenjük ki az utazás 
fáradalmait. Ebéd után útra kelünk, hogy fölfedezzük 
Delhi legérdekesebb látnivalóit. Első állomásunk az 
ősi Qutab Minar lesz, mely a látnivalók mellett egy 
igazi rejtélyt is felsorakoztat. Később megtekintjük a 
Lótusz templomot, a Bahai vallás legfőbb szent helyét, 
illetve egy közeli hindu templomot, az ISKCON 
gyönyörű templomát, ahol részt vehetünk az esti 
szertartáson, illetve vacsorázhatunk a templom 
éttermében. Vacsora után visszatérünk a szállodába. 

3. nap: Delhi és Vrindávan  

 A következő nap reggeli után útra kelünk Vrindávan 
felé, de útközben – még Delhiben – megtekintünk egy 
templomot (a pontos név legyen meglepetés ), mely 
a világ legnagyobb hindu temploma és egyben Delhi – 
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szerintünk – legnagyobb látványosságává fog válni 
már a közeljövőben. A templom gyönyörű 
környezetben, fenségesen tör az ég felé, és minden 
négyzetcentiméterét faragott szobrok, domborművek 
díszítik. Az ebédünket már Vrindávanában 
fogyasztjuk el. Vrindavan az 5000 templom városa és 
India egyik legfőbb szent helye. Itt született és játszott 
gyermekként Krisna. Több útitársunk is megjegyezte 
már, hogy „nagyon szép volt a Taj Mahal, meg 
minden, de Vrindavannak valami megfoghatatlan, 
különleges hangulata van”. Lelki keresők és gyógyulni 
vágyók Mekkája ez a kis város. Délután fölfedezzük a 
szent Yamuna folyó partján álló, különleges 
kialakítású, több száz éves Madan Mohan templomot. 
Egyúttal megnézzük a Yamuna folyónak ajánlott 
áratit, mécsesek felajánlását. Ez a szertartás hasonló, 
mint amiért Varanasiba szoktak utazni - csak nem kell 
hozzá Varanasiba utazni , és még a hangulata is 
bensőségesebb.  Később meglátogatjuk a helyi 
palotaszerű ISKCON templomot, ahol részt vehetünk 
az esti énekes zenés szertartáson – mélyet szippantva 
a valódi spiritualitásból. 

4. nap: Agra, a Taj Mahal és Sikandra  

A negyedik napon is Vrindavanban szállunk meg, de a 
napot a közeli Taj Mahal és más csodás látnivalók 
felfedezésével töltjük Agrában. A Taj Mahalnál 
kezdünk kora reggel, még mielőtt a tömeg odaér, hogy 
még a tiszta reggeli fényekben és viszonylag nyugodtan 
tudjuk megtekinteni a csodát. A Taj Mahalt nem kell 
senkinek bemutatni. Sokan ezért (is) jönnek Indiába... 
A Taj Mahal után ellátogatunk Sikandrába, Akbar 
császár mauzóleumába, ahol az építészeti látnivalókon 
kívül más érdekességek is várnak bennünket. Ebéd 
után Vrindavanban fölfedezzük Govindaji ősi 
templomát és a dél-indiai stílusban épült Rangaji 
templomot is. Ezután elvegyülünk a híres vrindavani 
bazárban és bepillantást nyerhetünk indiai családok 
mindennapi életébe. Végül részt vehetünk a Krisna 
Balarama Mandir vibráló esti életében.  

5.nap: Gwalior páratlan erődje, palotái és 
monumentális szobrai 

 Az ötödik nap reggelén útra kelünk a fenséges 
Gwaliorba. A város fölé drámai módon magasodik egy 
nagy múltú palotaerőd, melyet India erődjeinek 
gyöngyszemeként is emlegetnek. Egészen különleges 
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palotákat és hindu templomokat rejt ez az 
erődkomplexum. Ezek közül némelyik ezer évesnél is 
idősebb, illetve több a 11–12. században épült. Az 
erőd és a város számos más érdekességet is rejt. 
Ilyenek páldául a monumentásis dzsain szobrok, 
melyeket 1450 körül faragtak, és némelyik 18 méter 
magas. Illetve ilyen a klasszikus indiai zenei 
hagyomány egy sajátságos gwaliori stílusa is. Késő 
délután tovább utazunk Orchha felé. 
 

6. nap: Időutazás a lenyűgöző Orchhában 
 
A következő napon már a több száz évvel ezelőtti 
Indiában ébredünk. A Betwa folyó mellett álló Orchha 
egykoron a Bundela királyok fővárosa volt. Később 
áthelyezték a székhelyüket, így a királyi építmények 
közelében ma már csak egy kis falu található, mely az 
eltűnőfélben lévő igazi India sármját őrzi. Kívül esik a 
turista útvonalakon, ami szintén nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy India ősi világának egy autentikus szelete 
maradjon itt fönn. Ezt érezzük, miközben a sok száz 
éves kapuk, kézi pumpás kutak és mosolygós helyiek 
között sétálunk. Olyan, mintha a gyermekkori álmaink 
valósulnának meg, miközben órákra elveszünk 
Orchha hatalmas palotájában és erődjében. Vagy 
miközben barangolunk a mindenhol utunkba kerülő 
különleges kenotáfiumok és más királyi építmények 
árnyékában. Vagy mikor elvegyülünk a hívek között a 
gyönyörű Laksmi Narayan templomban, és a páratlan 
történetű Rama Raja templomban.  
  
7.nap: Még egy mesés napkelte és délelőtt a 
medencés, autentikus királyi szállásunkon, 

majd Khajuraho csodái 
 
A hetedik napon újra Orchhában ébredünk. Az ősi 
emlékek szomszédságában, egy gyönyörű birtokkal 
rendelkező medencés szállodában szállunk meg két 
éjszakára, melyet az egykori rajput uralkodók palotái 
mintájára építettek. Délelőtt még megpróbálunk 
fölfedezni mindent Orchhából, amit az előző napon 
nem sikerült, és közben újra magunkba szívjuk egy 
letűnt világ megfejthetetlen bűvöletét. Ebéd után útra 
kelünk Khajurahoba. Khajuraho az indiai építészet és 
templomszobrászat megkerülhetetlen mérföld köve, 
sokak szerint a csúcsa. A több tucatnyi fenséges 
templom és épület évszázadokig a dzsungel mélyén 
állt érintetlenül. A térség távol esett a muszlim 
hódítások megszokott útvonalától, így a templomok jó 
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része sértetlenül maradt fönn az utókor számára. 
1840-ben angolok fedezték föl újra, de csak a 20. 
század elején kezdték el a feltárását. A templomok az 
Isten, félisten és harcos szobor ábrázolások miatt 
páratlanok.  Viszont Khajuraho a szobrok kevesebb, 
mint 10%-át kitevő erotikus ábrázolások miatt várt 
hírhedtté. Ezek valódi okát és célját máig nem tudták 
megfejteni, hiszen sok ábrázolás a védikus művészet 
elveinek és a hagyományoknak is ellentmond. (Igen, 
még a Kama sutra elveinek is ellentmond ) A több 
tucatnyi látnivaló két csoportra oszlik. Az első felét 
már az érkezésünk napján fölfedezzük. 
 
8. nap: Khajuraho, az indiai építészet csúcsa  

 
A nyolcadik napon már Khajuraho egyik 5 csillagos 
medencés szállodájában ébredünk. (képek a 
programfüzet végén.) Délelőtt folytatjuk Khajuraho 
fölfedezését, mely a Taj Mahal után India második 
legnépszerűbb látnivalója. Ekkor érünk el a 
legfontosabb épületnek tartott monumentális 
Kandariya Mahadeva templomhoz is, mely több mint 
30 méteres magasságával és hihetetlenül részletgazdag 
ábrázolásaival nyűgöz le minden utazót. A napot egy 
néptánc bemutató esttel zárjuk, melynek keretében 
bepillantást nyerhetünk India hagyományos táncaiba, 
hogy ezzel is még közelebb kerülhessünk az indiai 
lélek rejtelmeihez. 
 

9. nap: Szafari Közép-India vadonjában 
 

A tizedik nap egy dzsip szafarival indul a közeli Panna 
nemzeti parkba, mely a tigriseken, párducokon, 
patásokon, hüllőkön és számtalan madárfajon kívül 
vízeséseket és kanyonokat is rejt. Bár nagyságban nem 
ér fel hozzá, de India Grand kanyonjának is nevezik 
ezt a vidéket. Ebéd után búcsút intünk Khajurahonak, 
és útra kelünk Delhibe. (Az állatok miatt nem ajánljuk 
jó szívvel, de elefánt szafarit is lehet választani.) 
 

10. nap: Utazás Delhiből Nepálba 
 
Delhiből egy gyors repülőút útán a Himalájában, 
Nepál fővárosában találjuk magunkat. Természetesen 
egy kiváló medencés hotel lesz a szállásunk. Délután 
megkezdjük az ismerkedést Kathmanduval. 
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11. nap: Kathmandu és Patan fölfedezése 
 

Ezen a napon már a világ egyik legszebb természeti 
adottságaival és az egyik legősibb kultúrával 
rendelkező országában, Nepálban ébredünk. Rögtön 
két, a világörökség részét képező város felfedezésével 
indítjuk az utazást: Kathmandu és az alig 5 kilométerre 
fekvő Patan elfeledett meséket mesél majd nekünk. Itt 
megismerhetjük Nepál ősi vallásait, kultúráját és 
művészetét is. Nepál két világvallás, a buddhizmus és 
a hinduizmus olvasztótégelye. Patan egész 
architektúrúját a Buddhista Dharma Chakra elveinek 
szentelték, de sok hindu templomot is találunk itt. A 
város másik neve, Lalitpur, vagyis „A szépség városa”. 
A város hangulata hű a nevéhez. 55 hindu templom és 
136 buddhista kolostor áll itt, melyek közül a 
legjelentősebbeket látogatjuk meg. A teljesség igénye 
nélkül: Krishna Mandir, Viswanath templom, Keshav 
Narayan Chowk, Mul Chok és Sundari Chok 
 

12. nap: Bhaktapur, a királyi város és 
eszméletlenül szép látvány Nagarkotból  

 
Továbbállunk a közeli Nagarkot felé, de útközben 
még fölfedezünk egy újabb világörökséget: a 
kihagyhatatlan Bhaktapurt, a királyok városát, mely 
autentikus képet nyújt a régmúlt Nepáljáról. 
Lenyűgöző paloták, templomok és a világ egyik 
legszebb, gazdagon díszített aranykapuja található itt. 
A jobb oldali képen látható a nagarkoti hotelszobánk,  
és ami minden szobából és balkonról látható: Az egész 
horizontot a hófödte Himalája lenyűgöző látványa 
tölti be. Egy naplemente és napkelte is fokozza majd 
az élményt. Illetve egy sétarepülés a Mount Everest 
mentén. Kell ennél több?   
 

13. nap: Utazás Pokharába 
 
Igen.  A jól megérdemelt nagarkoti csodás napkelte 
után útra kelünk Pokharába. Az úton 
meglepetéshelyszíneket is meglátogatunk .  
 

14. nap: Pokhara, a természet- és 
kalandimádók paradicsoma 

 
Pokharából indulnak a világ talán legszebb 
túraútvonalai és számos más kalandban is részünk 
lehet.  3 éjszakát töltünk el itt. Rögtön az első reggelt 
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egy napkelte túrával kezdjük Sarangkotba. Itt található 
a világ legmélyebben fekvő völgye (már megint egy leg 
), így fantasztikus látványban lehet részünk. A 
felkelő nap fénysugaraival fűszerezve, a zöldellő völgy 
fölé magasodó havas hegyláncok páratlan fogást 
jelentenek az ínyenceknek. Még délelőtt részünk lesz 
egy raftingban (vadvizi evezés). Délután a másnapi 
fakultatív túrát bevállaló útitársainkkal csónkázunk a 
gyönyörű pokharai tavon, majd meglátogatjuk a közeli 
World Peace Pagodát is. Este Pokhara fölfedezése. 
 
15. nap: Páratlan túra a Himalájában, rafting 

és csónakázás Pokharában  
 
A 15. nap délelőttjén egy újabb bakancslistás élményt 
próbálhatnak ki a vállalkozó szelleműek. Fél napos 
lesz a túra. A túra kezdőpontjához dzsipekkel 
megyünk, majd szakképzett helyi túrravezetők 
vezetnek végig a világ egyik leggyönyörűbb 
túraútvonalán. (A túra közepes erőnlétet igényel, 
bakancs és melegebb ruha szükséges, de hegymászás 
nem lesz.) A Pokharában maradók ekkor 
csónakáznak, pagodáznak és fedezik föl Pokhara más 
látnivalóit.  
 

16. nap: Rejtett látnivalók fölfedezése 
Pokhara és Kathmandu között 

 
Reggel a himalájai napkelte (az úton nyilvánvalóan 
jelentős számban megnövekvő) szerelmesei még egy 
újabb napkeltét élvezhetnek, illetve úszunk még egyet 
a hotelünk medencéjében, aztán útnak indulunk 
vissza, Kathmanduba. Útközben újabb 
meglepetéshelyszínek várhatóak  (Némelyik még 
nekünk is meglepetés ebben a pillanatban, mert nem 
könnyű eldönteni,, hogy a sok látnivalóból mit 
vegyünk be a programba.  ) Kathamnduban a 
változatosság kedvéért medencés szállodába 
érkezünk. Este még egy utolsó séta Kathmanduban. 
 

17-18. nap: Utolsó nap Nepálban, majd 
hazaút Magyarországra 

 
A 17. napon Kathmanduból Delhibe látogatunk, ahol 
még tartogatunk meglepetés látnivalót. A 18. napon 
Magyarországra repülünk. Fájó szívvel érkezünk 
Budapestre.   
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Költségek és egyéb tudnivalók 
 
Szinte luxus színvonalon, de közel a hátizsákos túrák 
ára alatt, tehát önköltségen, 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): 
 

A túra önköltségen:  
18 nap Nepál és India már 198 eFt + repjegy-től 

11 nap India már 96 eFt + repjegy-től 
10 nap Nepál már 98 eFt + repjegy-től 

 
 

Olcsóbb szállásokkal 
Túra 
önköltsége Repjegyek Összesen 

Nepál és India - 18 nap 195 000 180 000 375 000 
India - 11 nap 96 000 150 000 246 000 
Nepál - 10 nap 98 000 180 000 278 000 

    

Drágább szállásokkal 
Túra 
önköltsége Repjegyek Összesen 

Nepál és India - 18 nap 237 000 180 000 417 000 
India - 11 nap 114 000 150 000 264 000 
Nepál - 10 nap 129 000 180 000 309 000 

 

A fenti túraköltség és repjegyár tartalmazza: 
 Nemzetközi repülőjegyek (A repülőjegyek ára 

változhat, a megszokott összeget mutatja.) 
 Minden nemzetközi repülőjegy illetéke 
 Ázsián (India, Nepál) belüli repülőjegyek  
 Minden Ázsián (India, Nepál) belüli repülőjegy 

illetéke 
 Minden hotel díja 
 Minden belső utazás (bérelt luxusbuszokkal) 
 Minden meghirdetett program (kivétel a 

fakultatív programok*) 
 Minden túravezetés és minden jógaóra 

 

A fenti költség nem tartalmazza: 
 Vízumdíj (India: 13 eFt e vízum, Nepál: 6 eFt) 
 Utasbiztosítás (körülbelül 13 eFt) 
 Belépők  (India kb 12 eFt Nepál: kb 13 eFt) 
 Étkezés (Igényektől függően kb 22-34 eft.)**  

* Fakultatív programok: Indiai dzsip szafari: 3500 Ft. 
Fél napos túra Pokharából a Himalájába (ár 
egyeztetetés alatt) 50 perces Mount Everest 
sétarepülés: 190 USD 
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** Az étkezést közösen, biztonságos éttermekben 
szoktuk megoldani. 
 
Jelentkezési határidő 
 

2017.09.20-ig érdemes jelentkezni.  A jelentkezés az 
első részlet (260 eFt) befizetésével történik. (Csak 
India vagy csak nepál esetén 180 eFt.) Végső 
jelentkezési határidő 2018.01.31. Mivel az útjaink 
3-5 hónappal az út előtt betelnek, így javasoljuk a 
szeptember 20-ig történő jelentkezést, mert utána 
nem garantált, hogy lesz hely. A jelenleg tapasztalható 
nagy érdeklődés és az előfoglalások miatt nem tudjuk 
garantálni, hogy egészen január végéig lesz hely az 
útra. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A 
repjegyárak változhatnak, de jó eséllyel a megadott 
áron, vagy akörül lehet majd megvásárolni (a javasolt 
jelentkezési határidőn belül szinte biztosan tartható. A 
költségeket 270 Ft-os USD árfolyamig tudjuk 
garantálni. Az út végén visszaadjuk a kalkulált összeg 
és a megvalósult önköltség közötti különbözetet. 
 

Túravezető: Karádi Csaba (Caitanya/Csétannya)  
 

Csaba már több mint 25 éve járja Indiát és vezet 
csoportokat e csodás földre. 1995-től 15 éven át az 
egri Krisna-hívők szerteágazó szolgálatát vezette. 
Humanitárius tevékenysége Magyarországon is 
túlnyúlt: A világ katasztrófa sújtotta övezeteiben 
végzett ilyen irányú munkájáért a Magyar Állam több 
ízben is kitüntette. Legutoljára 2010. március 30-án a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette 
át, Haiti katasztrófa sújtotta övezetében végzett 
humanitárius tevékenységéért. 
 

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 telefon: 
+36306302583 
 

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.” 
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     Képek a tervezett hotelekről: 
 

    

  Delhi( összesen 3 éjszaka): 
 

  
  
 
 
 
                                             

      Vrindavan (2 éjszaka): 
 
 
 
 
 
 
                                           

Orchha, medencével (2 éjszaka): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khajuraho, medencével (3 éjszaka): 
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Kathmandu, medencével (összesen 3 éjszaka): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagarkot  (1 éjszaka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pokhara – medencés Resort & Spa (3 éjszaka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


