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Pakisztán - India 
Lahore-tól Ladakhig 
2018. augusztus 16 – 29. 

14 nap/12 éj  
 

 
 
 
 

1.nap Budapest > Iszlamabad 

Indulás Budapestről egy átszállással Pakisztán fővárosába. 
 
 

2.nap Iszlamabad 

Érkezés a hajnali órákban Islamabad repülőterére, transzfer a szállodába. Pihenés, majd 
félnapos városnézés Pakisztán fővárosában. Először a Shakarpian hegyre hajtunk, ahonnan 
remek kilátás nyílik Iszlamabadra, mely Dél-Ázsia egyik legzöldebb, és legjobban megtervezett 
városa, majd megtekintjük az Örökség Múzeumot, ahol megismerkedünk Pakisztán 
történelmével és kultúrájával. Ezután a különös építészeti stílusáról híres Fejszál mecsethez 
megyünk, amelyet egy török építész tervezett, és méretei alapján a hatodik a világon! A gazdag 
történelméről hires Saidpur a következő megállónk, mely a Margalla hegyek lábánál fekszik a 
főváros közelében. Estefelé még megnézzük a Rawal-tavat is, mely gyönyörű természeti 
közegben található. 
 
Szállás: Iszlamabad (2 éj) 
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3.nap Taxila 

Ma Taxilába kirándulunk, mely a fővárostól mintegy 40 km-re fekszik. Megtekintjük a híres 
múzeumát, melynek alapkövét 1918-ban rakta le Lord Chelmsford, India alkirálya, és amely 10 
év múlva nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt. A múzeum rendkívül gazdag archeológiai 
gyűjteményének az ékkövei a mintegy kétezer éves Buddha szobrok. A gandhárai művészet 
(gréko-buddhista művészet) Északnyugat-India területén, az ókori Gandhárában az 1–5. 
században virágzott. Nagy Sándor keleti hadjárata alatt ez a terület is görög befolyás alá került 
és i. e. 190-től görög fejedelmek uralkodtak felette. Pártus, szkíta, perzsa, görög és bennszülött 
lakossága sajátságos, önálló művészetet teremtett. A múzeumlátogatás után megtekintjük 
Taxila buddhista emlékeit is. 
 
Szállás: Iszlamabad 
 

4.nap Iszlamabad > Lahore 

Hosszú napnak nézünk elébe, Lahore-ba igyekszünk, mely mintegy 370 km-re található a 
fővárostól. Útközben megállunk Pakisztán legnagyobb, és a világ második legnagyobb 
sóbányájánál, mely évente több százezer látogatót vonz. A hagyomány szerint Nagy Sándor 
csapatai fedezték fel, de a működését csak a mogul időszakban kezdte meg. Ezután 
meglátogatjuk az ősi, csaknem 900 éves Katasz Radzs hindu templomegyüttest, melynek 
felújítása tavaly fejeződött be. A szent szövegek, a Puránák szerint a templom tava Shiva 
könnyeiből keletkezett, miután vigasztalanul vándorolt a felesége halála után. 
A késő délutáni órákban megérkezünk Lahore-ba. 
 
Szállás: Lahore (2 éj) 
 

5.nap  Lahore 

Reggeli után egész napos városnézés Lahore-ban. A Lahore Múzeum bővelkedik a történeti 
és művészeti gyűjteményekben,  különböző korszakok relikviáit tekintjük meg az Indus-
völgy civilizációjától kezdve a Gandhara emlékekig, valamint a gyarmati korszaktól 
napjainkig. Következő megállónk a királyi erőd, mely a mogul uralkodók egykori fényűző 
életének az ékes bizonyítéka. Ezután megtekintjük a Királyi és a Vazir Khan mecseteket, 
végül városnézésünk utolsó állomása a Shalimar Kert, mely szimmetrikus arányaival a 
pompakedvelő mogul uralkodók ízlését tükrözi.  
 

Szállás: Lahore  
 

6.nap Lahore > Amritsar 

Reggeli után meglátogatjuk az Anarkali bazárt, majd utazás Amritsarba, mely Pandzsáb 
államban található, és a szikhek vallási, szellemi és kulturális központja. 1557-ben alapította 
a szikhizmus vallási vezetője, Rám Dász. Itt található az Aranytemplom, a szikhek legszentebb 
gurdvarája (temploma). Érkezés után részt veszünk a Wagah Border nevű ceremónián, 
melyen látványos katonai tiszteletadás keretében bezárják a csak nappal üzemelő indiai-
pakisztáni határátkelő kapuit. Este pedig megnézzük, hogyan búcsúztatják a szikhek a szent 
könyvüket a kivilágított Aranytemplomban. 

Szállás: Amritsar (1 éj) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/India
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gandh%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/1._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/5._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/5._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Alexandrosz_maked%C3%B3n_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._190
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rtusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perzsa_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet
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7.nap Amritsar > Jammu > Srinagar 

A délelőtt folyamán Jammuba utazunk, ahonnan Srinagarba repülünk, mely Jammu és Kasmír 
állam legnagyobb városa. Kasmír-völgy központjában, 1.730 m magasságban helyezkedik el, a 
Jhelum-folyó partján. A lakosság egy része a Dal-tó és a Nagin-tó közepén él, faragott 
bútorokkal, kasmírszőnyegekkel berendezett lakóhajókon. A ma éjszakát mi is egy lakóhajón 
töltjük! 

Szállás: Srinagar, lakóhajó (2 éj) 

8.nap Srinagar 

Reggeli után félnapos városnézést teszünk Srinagarban: Megtekintjük a híres Mogul 
kerteket ("Nishat" és "Shalimar”), amelyek a mogul parképítészet legszebb példái. 
Szökőkutak, csobogók, rózsák és teraszok, káprázatos szimmetriával, harmóniában és 
szimbolikus jelentéssel. Ezután ellátogatunk egy helyi kézműves műhelybe, ahol kézzel 
csomózott selyemszőnyegek, és ékszerek közül válogathatunk. Délután hajókirándulást 
teszünk egy gondola-hajón, shikkarán a Dal-tavon, ahol párnákon ülve, napernyő védelme 
alatt, kényelmesen szemlélhetjük a nyüzsgő vízi életet. 
 
Szállás: Srinagar, lakóhajó 
 

9nap Srinagar > Kargil 

Reggeli után Kargilba utazunk.  Az út magas hegyek között vezet, eléri a Sonamargot (2740 
m), majd  tovább halad a Zojila-hágóhoz,  (3527 m)  amely Ladakh "kapuja". Drass irányába 
megyünk tovább, mely India leghidegebb lakott helye. További két és fél órányi autóút vezet 
Kargilba (2710 Mtrs), mely azóta lett fontosabb település, mióta 1974-ben megnyitották a 
turisták számára Ladakhot, vagy más néven Kis-Tibetet, mely a világ legmagasabb 
hegységének ma még a turizmus által kevésbé érintett régiója.  
 
Szállás:  Kargil (1 éj) 
 

10.nap Kargil > Alchi   

Korai reggeli után továbbindulunk Kargilból. Mai programunk a Mulbekh és Lamayuru 
kolostorok látogatásával kezdődik, majd a Karakoram lábainál épült, híres Alchi gompát 
nézzük meg, mely Ladakh egyik legrégebbi kolostora, és mintegy ezer évvel ezelőtt 
építették. A többi ladakhi kolostorral ellentétben, ezt nem hegytetőre, hanem sík területre 
építették. Különleges, kasmíri stílusú buddhista freskókat csodálhatunk meg a belsejében, 
míg udvarán mészkőből faragott, festett Buddha szobrokat láthatunk. 
 
Szállás: Alchi (1 éj) 
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11.nap Alchi > Leh 

Reggeli után a Likir kolostort keressük fel, mely a „sárgasüvegesek“ kolostora (Likir Gompa). 
Az itteni Gelugpa rend feje a Dalai Láma. A kolostor festői környezetben, egy kis hegy 
tetején áll, és még a Ladakhi Krónikákban is szerepel, mely szerint Lhachen Gyalpo király 
építtette mintegy ezer évvel ezelőtt. Eredetileg a korai Kadampa rend szerzeteseié volt. Likir 
kolostorában ma mintegy 60 szerzetes él. Látogatásunk után hamarosan megérkezünk 
Lehbe, ahol a következő két éjszakát töltjük. 
 
Szállás: Leh ( 2 éj) 
 

12.nap Leh 

Délelőtt rövid pihenés, akklimatizálódás a 3.600 m-en fekvő városban, majd megtekintjük a 
helyi piacot. Ezután látogatás a Leh palotába, utána pedig több száz lépcsőn felmegyünk a 
Shanti sztúpához, mely a város kilátópontján épült. Felszentelésén a Dalai Láma is 
megjelent. Megvárjuk a napnyugtát, majd visszatérünk a szállásunkra. 
 
Szállás:  Leh 
 

13.nap Leh > Delhi 

Reggeli , majd a menetrendnek megfelelően elutazunk Lehből Delhibe. Érkezés után  
fél napos városnézés Delhi-ben. Új-Delhi az angol gyarmati kor lenyomata; széles 
sugárútjaival, a Parlament épületével, az India Kapuval és rendezett, elegáns 
lakónegyedeivel a hatalmas birodalom egykori dicsőségét hirdeti. Ezután megtekintjük a 72 
m magas Kutub Minar-t, mely India legmagasabb kőoszlopa, és Delhi egyik nevezetességét, 
a nem rozsdásodó híres vasoszlopot. Búcsúvacsorával köszönünk el Indiától. 
 
Szállás: Delhi (1 éj) 
 

14.nap Delhi > Budapest 

Korai transzfer a repülőtérre, utazás Budapestre. 
 
 
 

Részvételi díj *  689.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 169.000 Ft/fő 
 
 

*A részvételi díj minimum 8 fő esetén érvényes. 
Kevesebb résztvevő esetén az árak módosulnak! 

*A programban feltüntetett árak 1 Euró = 315 FT árfolyamig érvényesek 
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A részvételi díj tartalmazza 

minibusz a körutazás és a transzferek során 

elhelyezés 4* hotelekben, Ladakhban 3* hotelekben 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

félpanzió  

helyi idegenvezető, magyar nyelvű csoportkísérő  

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

Nemzetközi repülőjegyek + 2 belső 
repülőjegy + illetékek 

kb.340.000 Ft 

vízum India 20.000 Ft 

vízum Pakisztán 20.000 Ft 

storno biztosítás+ BBP biztosítás  

személyes kiadások, borravalók  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


