Pakisztán
Lahore-tól Ladakhig
2022. március 2 – 11.
10 nap/9 éj

1.nap Budapest > Peshawar
Indulás Budapestről a délutáni órákban egy átszállással Peshawarba.
2.nap Peshawar
Érkezés Peshawarba a reggeli órákban. Transzfer a szállodába, rövid pihenés, majd
városnézésre indulunk. A város területét számos birodalom magáénak mondhatta, a mogul
korban Nagy Akbar alapította meg a várost, mely az egykori Selyemút egyik állomása volt, ma
pedig a pastu kultúra és művészet központja. Ellátogatunk a Peshawar Múzeumba, mely az ősi
Gandhara régióból származó buddhista műalkotások gyűjteményéről nevezetes, majd a Bala
Hishar erődöt tekintjük meg kívülről, melyet az első mogul uralkodó, Bábur építtetett. Végül
Mohabat Khan mecsetje következik a 17. századból, melyet ugyanaz az építész tervezett, akik
a Taj Mahalt építette.
Szálllás: Peshawar (1 éj)
1

3.nap Peshawar > Takht-i Bahi > Taxila > Iszlamabad
Ma először a Peshawartól mintegy 70 km-re található Takht-I Bahi buddhista kolostort
régészeti emlékeit látogatjuk meg, melyet az 1. században alapítottak, és a 7. századig
használták. (Világörökség) Ezután Taxilába utazunk, és megtekintjük 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 (3 éj)
4.nap Iszlamabad > Saidpur > Murree
Reggeli után városnézés a fővárosban. Iszlamabadot az 1960-as években építették Karachi
helyett Pakisztán fővárosaként, és gondosan megtervezett szektorokra tagolható, melyeket
számos park választ el egymástól. Megtekintjük a híres Faisal-mecsetet, mely a hatodik
legnagyobb a világon, majd a Margalla-hegységben, a Daman-e-Koh kilátó közelében lévő
Saidpur faluba megyünk, ahol megnézzük a 16.századik Ráma templomot, melyet hinduk
emeltettek istenüknek, aki hitük szerint a környéken élt családjával a száműzetése idején.
Programunk után a közeli hegyekben található Murree-be indulunk, mely a 19.században a
gyarmati pandzsáb kormány nyári főhadiszállása volt. Az ország függetlenné válása óta Murree
Tudor-és neogótikus épületei népszerűek a turisták körében, a pakisztáni kormánynak is van
nyári rezidenciája a kellemes klímájú városban.
Szállás: Iszlamabad
5.nap Iszlamabad > Rohtas-erőd > Iszlamabad
Ma a Világörökséghez tartozó Rohtas-erődöt keressük fel! Az Észak-Pakisztánban fekvő
erődöt 1541-ben kezdték építeni a Pandzsáb tartománybeli Kahán folyó mellett álló domb
tetejére. Az erőd a közép- és dél-ázsiai muszlim katonai építészet egyik legfontosabb
alkotása. A stratégiailag kulcsfontosságú helyen álló épületegyüttes soha nem állt
komolyabb ostrom alatt így jó állapotban maradt meg. Később a mogul uralkodók
fennhatósága alá került. Legfontosabb része egy négy kilométer hosszú falrendszer,
amelynek egyes részei tíz méter magasak, vastagságuk pedig eléri a tizenkét és fél métert.
A falak és a bástyák gyakorlatilag változatlan formában maradtak fenn. A falrendszert
bástyákkal és kapukkal tagolták, a tizenkét bejárat közül a Szohail- és a Kabuli-kapu mérete
és díszítése miatt kiemelkedik a többi közül. A külső erődfalak mögé egy palotaegyüttest,
valamint katonai és polgári célú épületeket emeltek. Programunk után visszatérünk
Iszlamabadba.
Szállás: Iszlamabad
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6.nap Iszlamabad > Katas Raj > Khewra sóbánya > Lahore
Mai programunk első állomása az ősi, csaknem 900 éves Katas Raj hindu templomegyüttes,
melynek felújítása a közelmúltban fejeződött be. A szent szövegek, a Puránák szerint a
templom tava Shiva könnyeiből keletkezett, miután vigasztalanul vándorolt a felesége halála
után. Ezután a Khewra sóbánya következik, mely Pakisztán legnagyobb, és a világ második
legnagyobb sóbányája, amely évente több százezer látogatót vonz. A hagyomány szerint Nagy
Sándor csapatai fedezték fel, de a működését csak a mogul időszakban kezdte meg. A Fehér
só bányászata mellett foglalkoztak az úgynevezett himalájai, azaz vörös só kitermelésével és
finomításával is. Érkezés Lahore-ba a késő délutáni órákban.
Szállás: Lahore (4 éj)
7.nap Lahore
Reggeli után egész napos városnézés Lahore-ban. A pakisztáni történelemben játszott,
illetve kulturális, politikai és közoktatási szerepe miatt gyakran nevezik „Pakisztán szívének”
is. A Mogul Birodalom öröksége miatt „a mogulok kertje”, „a kertek városa” néven is
ismerik. Először ellátogatunk a Lahore Múzeumba, mely bővelkedik 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 Lahore erőd, mely a mogul uralkodók egykori fényűző életének az
ékes bizonyítéka. (Világörökség) A városközponttól északnyugatra fekvő erőd története a
11.századnál is korábbra nyúlik vissza. Miután többször is lerombolták, Nagy Akbar mogul
uralkodó trónra lépése után kibővítették, jelentősen átalakították és a császár hatalmának
egyik jelképévé változtatták. Az erőd területén belül két évszázadon keresztül folyt az
építkezés, a napjainkban látható huszonegy megóvott műemlék tekinthető a mogul
építőművészeti formák egyik leggazdagabb gyűjteményének. Közülük a legfontosabb az
1631 és 1632 között épített királyi palota az üvegmozaikokkal és féldrágakövekkel díszített
Shish Mahal. Az erőd után megtekintjük a Királyi és a Vazir Khan mecseteket.
Szállás: Lahore
8.nap Lahore > Harappa > Lahore
Egésznapos, fakultatív kirándulás Harappába. (kb. 4 óra utazás oda, ugyanannyi vissza)
Az indiai szubkontinens első, kizárólag régészeti emlékek alapján ismert kultúrája az Indusvölgyi, más néven Harappa-civilizáció volt, amelynek fénykora i. e. 2500 és i. e. 1700 közé
esett. Óriási kiterjedésű város volt egykor, széles utcákkal, vízvezetékekkel. A Harappakultúra ismerte ugyan az írást és számos lelet ránk maradt, azonban a szótagírással
lejegyzett nyelvet máig sem sikerült megfejteni a kutatóknak, akik így a megmunkált
gyöngyökből, a sok terrakottaszoborból és agyagedényből próbálják rekonstruálni a
civilizáció társadalmi felépítését. Ékszereik messze földön híresek voltak: a kövekből és máz
nélküli agyagból kiégetett (terrakotta) gyöngyeik, karpereceik olyan távoli helyekre is
eljutottak, mint Mezopotámia. A régészeti terület megtekintése után visszatérünk Lahoreba.
Szállás: Lahore
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9.nap Lahore > Wagah Border
Reggeli után folytatjuk Lahore felfedezését! Először a Shalimar-kerteket tekintjük meg,
melyek szimmetrikus arányaikkal a pompakedvelő mogul uralkodók ízlését tükrözi.
A Shalimar-kertek a mogul kertépítészet csúcspontjai: a tizenhat hektáron elterülő kerteket
1641-ben kezdték el kialakítani három teraszon. A területen lodzsákat építettek,
vízeséseket alakítottak ki, dísztavakat ástak és számos fafélét telepítettek. (UNESCO
Világörökség) Programunk után az indiai határhoz indulunk, és részt veszünk a Wagah
Border nevű ceremónián, melyen látványos katonai tiszteletadás keretében bezárják a csak
nappal üzemelő indiai-pakisztáni határátkelő kapuit.
Szállás: Lahore
10.nap Lahore > Budapest
Korai indulás a repülőtérre, utazás egy átszállással Budapestre.

Részvételi díj *
Egyágyas felár

459.000 Ft/fő
169.000 Ft/fő

*A részvételi díj minimum 12 fő esetén érvényes.
Kevesebb résztvevő esetén az árak módosulnak!
*A programban feltüntetett árak 1 Euró = 350 FT árfolyamig érvényesek

A részvételi díj tartalmazza
midibusz a körutazás és a transzferek során
elhelyezés 4* hotelekben
belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz
félpanzió
helyi idegenvezető, magyar nyelvű csoportkísérő
A részvételi díj nem tartalmazza/fő
Nemzetközi repülőjegyek + illetékek
kb.310.000 Ft
vízum Pakisztán
20.000 Ft
fakultatív program: Harappa
15.000 Ft
storno biztosítás+ BBP biztosítás
személyes kiadások, borravalók
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