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1.nap Budapest > Delhi 

Repülés Budapestről átszállással Delhibe. 

2.nap Delhi 

Érkezés Delhibe a reggeli órákban, szállás elfoglalása, rövid pihenés, majd félnapos városnézés 
Ó-Delhiben. Meglátogatjuk Ázsia egyik legnagyobb mecsetjét, a mogul Sah Jahan által 
építtetett Jama Masjidot, majd a Vörös erődöt, amely nemcsak építészeti csoda, hanem az 
indiai történelem néhány kulcsfontosságú eseményének is tanúja. Ugyancsak Sah Jahan 
építtette a 17. század közepén, és ma jelentős turisztikai látványosság. Az erődöt 2007-ben az 
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 

Szállás: Delhi (1 éj) 

3.nap Delhi > Leh 

Reggeli után repülés Leh-be, ahol a szállásunk elfoglalása után akklimatizálódás a 3.600 m-en 
fekvő városban. Ladak történelmi, kulturális és földrajzi régió a Himalája nyugati részén, mely 
a távoli hegyek és a tibeti buddhista kultúra szépségeiről ismert, ezért Kis Tibetnek is nevezik. 
Pihenésünk után több száz lépcsőn felmegyünk a Sánti-sztúpához, mely a város kilátópontján 
épült. Felszentelésén a Dalai Láma is megjelent. A sztúpa nemcsak vallási jelentősége miatt 
vált turisztikai látványossággá, hanem a pompás panorámája miatt is. Megvárjuk a 
napnyugtát, majd visszatérünk a szállásunkra. 

Szállás:  Leh (3 éj) 

4.nap Leh 

Városnézés Ladak fővárosában, Leh-ben. Először megtekintjük a Királyi palotát, melyet a 
17.század elején építtetett Sengge Namgyal. A palotát a 19.század derekán hagyták el, amikor 
a Dogra erők átvették az irányítást Ladak felett. Következő megállónk a Namgjal-cemo gompa, 
mely a 16.században épült, és máig őrzi az ősi kéziratok és freskók mellett a három emelet 
magas arany Buddha szobrát. A Sankar gompa a gelukpa rend ladaki főlámájának (bakula 
rinpocse) székhelye. Ez a viszonylag modern épületegyüttes 5359 m magasságban található, 
ahol ma is mintegy 20 szerzetes él. Programunk végén seta a leh-I bazárban. 

Szállás: Leh  

5.nap Leh 

Ladak azon kevés helyek egyike, ahol még elevenen él az ősi Tibet kultúrája és vallási 
hagyománya. 
A mai napon négy csodálatos kolostorral fogunk gazdagodni! Először a Hemisz kolostorba 
látogatunk, mely Leh legnagyobb és leggazdagabb kolostora, mely a Drukpa ághoz tartozik, és 
amelyet Sengge Namgyal ladaki király alapíttatott újra a 17. század második felében. Ez a 
gompa ad otthont a Padmasambhava tiszteletére megrendezett éves fesztiválon, mely híres a 
csodás táncairól és színpompás szertartásairól. Ezután következik a Sztakna, Matho és Tiksze 
kolostor. Ez utóbbi a tibeti Potala-palotához való hasonlóságáról nevezetes. A 12 emeletes 
épületben számos művészeti tárgy; sztúpa, szobor és falfestmény látható. 

Szállás: Leh 
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6.nap Leh > Alcsi 

Reggeli után Alcsiba utazunk. Útközben megtekintjük a Lámajuru kolostort, mely Ladak egyik 
legnagyobb és legrégebbi gompája, majd 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. 
Programunk után Alcsiba érkezünk, ahol az éjszakát töltjük. 

Szállás: Alcsi (1 éj) 

7.nap Alcsi > Leh 

Ma a Karakoram lábainál épült híres Alchi gompát nézzük meg, mely Ladak egyik legrégebbi 
kolostora, és mintegy ezer évvel ezelőtt építtette Rincsen Szangpo A többi ladaki 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. Ezután Baszgón keresztül visszatérünk Leh-be. 

Szállás: Leh 

8.nap Leh > Hunder 

Ma a Nubra-völgybe utazunk a világ egyik legmagasabb autóval járható hágóján (Kardung-la, 
5359 m). A Nubra-völgy a Nubra és a Shyok folyók találkozásánál található, amely elválasztja 
a Ladak és a Karakoram-hegységet. A völgy átlagos magassága 3000 méter. Sivatagi 
homokdűnék és 6-7000 m-es hegycsúcsok övezik az utunkat, amíg Hunderbe érkezünk. 

Szállás: Hunder (1 éj) 

9.nap Hunder > Leh 

Hajnali szertartás a Diszkit-kolostorban, amelyet a 14. században alapítottak, és amely a 
Nubra-völgy legnagyobb gompája, majd visszatérünk Leh-be. 
 
Szállás: Leh (1 éj) 
 

10.nap Leh > Delhi 

Reggel visszarepülünk Delhibe, majd érkezés után folytatjuk Delhi felfedezését. Megtekintjük 
a 72 m magas Kutub Minart, mely India legmagasabb kőoszlopa, és Delhi egyik 
nevezetességét, a nem rozsdásodó híres vasoszlopot. Ezután meglátogatjuk Humayun sírját, 
mely indo-perzsa stílusával a Taj Mahal előképeként szolgált, és ellátogatunk az Akshardham 
templomba, mely a hindu kultúra, spiritualitás és építészet ötvözete. 
 
Szállás: Delhi 
 

11.nap Delhi > Budapest 

Hajnalban transzfer a repülőtérre, érkezés egy átszállás után Budapestre. 
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Részvételi díjak* 
14 fő esetén  589.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 169.000 Ft/fő 
 

*A megadott részvételi díjak minimum 14 fő jelentkezése esetén érvényesek. 
*12 fő részvétele esetén + 20.000 Ft/fő. 

*A programban feltüntetett árak 1 EUR = 410 FT árfolyamig érvényesek 
 

 

A részvételi díj tartalmazza 
buszos transzferek a körutazás során, Leh-ben dzsipekkel 

szállást a megadott hotelek, vendégházak kétágyas szobáiban 

reggelis ellátás 

magyar nyelvű idegenvezetés 

belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

nemzetközi repülőjegyek kb.(egyénileg is megvásárolható) 320.000 Ft/fő 

belső repülőjegyek kb. (egyénileg is megvásárolható) 70.000 Ft/fő 

vízum ügyintézéssel  20.000 Ft/fő 

félpanziós ellátás  

borravalók  

útlemondási és utasbiztosítás  

egyéb személyes jellegű kiadások  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


