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VAR 4. Meditační cesta do Ladakhu s Milošem Matulou – 18 dní
2. 9. - 19. 9. 2016
Leh – Thiksey – Shey – Hemis – Leh – Stok Village – údolí Nubra – Hundar – Diskit – Samastling Monastery
– Leh – Tsomoriri – Tsokar – Likir – Alchi – Themisgam – Lamayuru – Kargil – Panikhar – Rangdum – Padum
– Kargil – Srinagar
Září 2016 / minimální počet osob 4 (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat
zákazníka o takové skutečnosti nejméně 5 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré
plnění přijaté od zákazníka.)

Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent, ale také
reklamní a PR specialista.

UBYTOVÁNÍ
Leh – Hotel City Palace / Hotel Ladakh Palace
Nubra – Organic Retreat Camps / Hotel Karma Inn
Tsomoriri – Hotel Lake View
Alchi – Alchi Zimaskhang
Themisgam – Hotel Namra
Kargil – Highland Mountain Resort
Rangdum – Nun Kum Camps
Padum – Hotel Kailash / Hotel Marq
Srinagar – Deluxe House Boat
STRAVOVÁNÍ
Plná penze a 1 láhev vody na osobu a den
PROGRAM ZÁJEZDU
1.den
Praha
Ranní odlet z Prahy.
CK Authentic Travel, s.r.o., Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
CK zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, vložka C230065, IČ: 03321061, DIČ: CZ03321061
Email: info@authentic-travel.cz / Web: www.authentic-travel.cz
Tel.: +420 774 414 660

S námi je radost cestovat!
S námi je radost cestovat!

2.den
Leh
Přílet do Lehu, přivítání a transfer do hotelu, ubytování. Po přivítání volný čas k odpočinku a aklimatizaci.
Později odpoledne pojedete na prohlídku chrámů Sankar Gompa, Namgyal Tsemo Gompa, Shanti Stupa &
Spitok Gompa. Dle času a počasí možnost procházky po místním tržišti. Přenocování v hotelu.
3.den
Thiksey – Shey – Hemis (3450) – Leh (90km / 5-6h jízdy)
Brzký ranní odjezd do Thiksey Gompa, abyste mohli sledovat ranní modlitbu. Snídaně formou balíčku sebou.
Návštěva Gompa a odjezd do Shey. Prohlídka města, a poté budete pokračovat pěšky k Hemis Monastery
přes vesnici Karu. Návštěva Stok Palace Museum. Návrat do Lehu a přenocování.
4.den
Leh – Nubra Valley – Hundar (150km / 4-5h jízdy)
Brzká ranní snídaně. Odjezd do údolí Nubra a ubytování v kempu. Odpoledne budete objevovat písečné
duny. Přenocování v kempu.
5.den
Hundar – Diskit – Hundar (100 km)
Brzké vstávání a odjezd k Diskit Monastery přes Sumur Monastery, odkud budete mít úchvatný výhled na
údolí Nubra Valley. Přenocování v kempu.
6.den
Hundar – Samastling Monastery – Leh (150 km / 5-6h jízdy)
Návštěva Samstaling Monastery of Sumur a Kayagar. Odpolední odjezd do Lehu. Zbytek dne individuální
volno na odpočinek, meditaci, nákupy a jiné aktivity.
7.den
Leh – Tsomoriri (235 km / 5-6h jízdy)
Brzká ranní snídaně. Odjezd do Tsomoriri přes Upshi. Po cestě budete míjet Mahe Bridge a navštívíte vesnici
Sumdah a za cca dalších 55km dojedete k jezeru Tso-mo-ri-ri. Přenocování v kempu nedaleko Karzoku, který
taktéž navštívíte.
8.den
Tsomoriri – Tsokar – Leh (240 km / 8-9h jízdy)
Odjezd do vesnice Mahe, dále do údolí Puga. Po návštěvě jezera Tsokar uvidíte Thugke Gomp a pojedete
dále do Lehu. Po cestě ještě zastávka u Tanglangla Pass. Přenocování v hotelu.
9.den
Leh – Likir – Alchi (100 km / 5-6h jízdy)
Po snídani odjezd směr Leh. Po cestě návštěva Basgo Gompa a Likir Monastery a nakonec chrámový komplex
Alchi´s temple z 11. století. Přenocování v hotelu.
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10.den
Alchi – Tia – Themisgam (120 km / 6-7h jízdy vč. prohlídek)
Návštěva vesnic Tia a Themisgang. Navštívíte Themisgang, kterému dominuje Buddha. Poté půjdete cca 30
minut k Tseskarmo Monastery a další 2 hodiny do vesnice Tia, kde navštívíte ženský klášter. Oběd formou
pikniku u řeky. Přenocování v kempu.
11.den
Themisgam – Lamayuru – Kargil (180 km / 5-7h jízdy vč. prohlídek)
Odjezd k Lamayuru monastery ve výšce 3800 m.n.m., kde žije 400 mnichů. Poté odjezd do Kargil a finální
zastávka u Mulbekh Monastery. Přenocování v hotelu.
12.den
Kargil – Panikhar – Rangdum (125 km / 8-9h jízdy)
Brzký ranní odjezd přes Panikhar do Rangdum. První zastávka bude v Sanku a další v Rangdumu. Oběd
formou pikniku ve vesnici Parkhachik Village. Návštěva Rangdum Monastery. Přenocování v kempech.
13.den
Rangdum – Padum (115 km / 7-8h jízdy)
Po snídani odjezd do Padum (5 km). Bude následovat nenáročný výstup přes údolí Zanskar a Darung Drung
Glacier. Z nejvyššího bodu Kargilu-Padumu budete mít opravdu úchvatný výhled na údolí a Darung Drung
Glacier. Poté budete sestupovat a půjdete podél řeky Stod. Padum je malé městečko a je zároveň hlavní a
nejdůležitější částí údolí. Po příjezdu do Padi možnost návštěvy kláštera Sani, který se nachází 6km od města.
14.den
Padum
Celodenní návštěva vesnice Zangla, Stonday Monastery a Kharsha. Klášter Stonday se nachází na kopci a žije
zde 60 mnichů. Možnost pěší procházky z kláštera k hlavní silnici. Odjezd do vesnice Zangla (1,5 h), kde se
nachází další zajímavý a menší klášter. Ke klášteru vede pěší cesta (cca 30 min). Nakonec navštívíte nejstarší
a největší klášter v Zanskaru – Karsha Gompa. Ke klášteru vede pěší cesta (cca 10-15 min). Přenocování
v Padum.
15.den
Padum – Rangdum – Kargil (204 km / 10-11h)
Ranní odjezd zpět do Kargil. Po ubytování krátká návštěva města, kde uvidíte krásné ukázky domů tureckého
stylu. Přenocování v Kargilu.
16.den
Kargil – Srinagar (204 km / 5-6h)
Brzo ráno odjezd do Srinagar přes Drass Wakha a Bodkarbo. Snídaně sebou. Přenocování na houseboatu.
17.den
Srinagar – Dillí (10:50 – 12:40h)
Po snídani transfer na letiště k vašemu přeletu do Dillí a dále odlet domů.
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18.den: Praha
Přílet do Prahy.

Cena za osobu při min. počtu 8 cestujících osob:
Pobyt

51 230,- Kč

Letenka Praha – Leh / Dillí – Praha vč. všech tax
19 390,- Kč*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena celkem pro 1 osobu
70 620,- Kč

Cena za osobu při min. počtu 6 cestujících osob:
Pobyt

55 760,- Kč

Letenka Praha – Leh / Dillí – Praha vč. všech tax
19 390,- Kč*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena celkem pro 1 osobu
75 150,- Kč

Cena za osobu při min. počtu 4 cestujících osob:
Pobyt

67 950,- Kč

Letenka Praha – Leh / Dillí – Praha vč. všech tax
19 390,- Kč*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena celkem pro 1 osobu
87 340 ,- Kč
*Cena letenek bude upřesněna v době rezervace letenek v závislosti na vybraném termínu a aktuální volné rezervační
třídě.

Cena zájezdu zahrnuje:
letenku Praha – Leh / Dillí – Praha vč. všech tax
místní přelet Srinagar – Dillí vč. tax
ubytování dle programu
program dle itineráře vč. vstupů a permitů
plnou penzi + 1 láhev vody na os / den
uvedené transfery autem Toyaota Innova / Scorpio / Qualis (bez klimatizace)
průvodce Miloše Matulu
místního anglicky hovořícího průvodce
24 h asistence v AJ po celou dobu pobytu
všechny poplatky a taxy
pojištění CK
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Cena zájezdu nezahrnuje:
vízum do Indie
osobní výdaje (prádelna, internet, suvenýry)
spropitné
cestovní pojištění, cena 630 Kč / osobu
příplatky v období svátků a slavností
fakultativní výlety

Letenka, itinerář letu:
Datum
02.9.2016
02.9.2016
03.9.2016
19.9.2016
19.9.2016

Čas
10:40
13:45
05:55
01:15
08:30

11:50
00:50
07:15
06:20
09:45

Destinace
Praha – Frankfurt
Frankfurt – Dillí
Dillí – Leh
Dillí – Zurich
Zurich – Praha

Letecká společnost
Lufthansa
Lufthansa
Air India
Lufthansa
Lufthansa

Poznámky:
Zájezd je privátní. Odjezd garantujeme při minimálním počtu 4 osob.
Ubytování v hotelu je obvykle od 14:00 hodin a odhlášení z hotelu do 10:00 hodin.
Možnost ubytování v 1lůžkovém pokoji za příplatek.
Pokud budou hotely obsazeny po sepsání smlouvy o zájezdu, nabídneme Vám jiné hotely stejné kategorie.
Vízum do Indie je nutné si zajistit předem ještě před Vaším odletem z ČR.

Vízum do Indie:
Vízum cestující obdrží elektronicky emailem ještě předtím, než odletí do Indie. Obdržet jej až při příletu do
Indie není možné.
Žádost o elektronické turistické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky: indianvisaonline.gov.in
Po otevření této stránky zvolte „e-Tourist Visa (eTV)“, v rubrice „E-TOURIST VISA APPLICATION PROCESS“ pak
nadpis „Apply online“.
K žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu jpg nebo jpeg, a
to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10
KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé
pozadí a nesmí mít orámování.
K žádosti je třeba dále uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie
cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně
300 KB.
Součástí žádosti je platba poplatku ve výši přibližně 1.250,- Kč (odpovídající v přepočtu 49,20 USD).
Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD.
Po úspěšném zadání vízové žádosti, uploadování fotografie a datové stránky pasu a po úhradě poplatku je
celý proces podání žádosti o eTV ukončen. Do emailové schránky pak přijde buď elektronické vízum eTV
nebo informace, že vízum není uděleno.
Udělené eTV je třeba vytisknout na samostatný papír formátu A4 ještě před odletem do Indie a předložit u
odbavení na letišti. Po příletu do Indie se eTV spolu s pasem předkládá pasové kontrole na letišti.
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Pravidla poskytnutí elektronického víza:
eTV lze využít pouze v případě, že jeho držitel cestuje do Indie na svůj vlastní cestovní pas, jehož platnost
neskončí dříve než 6 měsíců po příletu do Indie a který má alespoň 2 strany v pase volné.
eTV lze využít pouze v případě, že účelem cesty je turistika (tourism), rekreace (recreation), návštěva
pamětihodností (sight seeing), příležitostná návštěva známých nebo příbuzných (casual visit to meet friends
or relatives), krátkodobá lékařská péče (short duration medical treatment) nebo příležitostná obchodní
návštěva (casual business visit).
eTV lze využít pouze v případě, že jeho držitel bude mít s sebou při příletu do Indie zpáteční letenku pro
cestu z Indie nebo jízdenku pro další cestu z Indie a také dostatečné množství finančních prostředků pro
pobyt v Indii.
O eTV musí cestující požádat minimálně 4 dny před cestou do Indie a maximálně 34 dnů před cestou.
eTV se uděluje na max. 30 dní pobytu v Indii a nelze jej prodloužit.
eTV se uděluje pouze k 1 vstupu do Indie a nelze jej změnit na jiný typ víza.
eTV lze obdržet pouze 2x v témže kalendářním roce.
Indická ambasáda v Praze
Milady Horákové 60/93,Prague 7, Czech Republic
Tel:+420 257 533 490
E-mail: consular@india.cz
Provozní doba: Po – Pá 09:00 – 13:00, 13:30 - 17:30
Velvyslanectví ČR v Dillí
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, 110 021 New Delhi
Tel.: 91-11 2415 5200
Nouzové číslo: +91-991 0999 460
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Ing. Milan HOVORKA
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