
Navštívte s nami krajinu hinduizmu, farieb a neskutočnej kultúry – Indiu. Počas 
tohto jedinečného zájazdu budete mať možnosť spoznať rozmanitosť tejto úžasnej 
krajiny a navštíviť miesta ako Bombaj, Kalkatu, Dillí, Jaipur a veľa ďalších 
neskutočných miest, zažiť jazdu indickým vlakom, rikšou, terénnych autách po 
púšti, ale aj plavbu po rieke Ganga. 

 

 
 

   
 
TERMÍN:    6.10 – 17.10.2016 /12dní/ 
ODBORNÁ ČASŤ:  „2016 World Dental Show“ v Bombaji,  

prednášky na odbornú tému 
návšteva vybraného dentálneho zariadenia v Kalkate, Jaipure 
a Dillí, stretnutie s miestnymi stomatológmi 

CENA:  2490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenka vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov,  
 miestne letenky / Bombaj – Kalkata, Kalkata – Varanasi, 

Varanasi – Dillí/ 
vlak z Jaipuru do Dillí,  
10x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v min. 
4*hoteloch 
prehliadky podľa itinerára vrátane presunov a miestnych 
sprievodcov 

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 odborný program 
 poistenie 
PRÍPLATKY: individuálne vstupy do pamiatok  
 miestna preprava v prípade potreby 
 jednolôžková izba – 590€ 
 miestne prepitné 
 



1.Deň – 6.10.2016 ODLET Z VIEDNE         

Popoludňajší odlet z Viedne 

 

2.deň – 7.10.2016 PRÍLET DO BOMBAJA         

Po prílete presun do hotela, následne prehliadka Bombaja - slávna Chowpatty Beach, pripomínajúca 

Rio, nákupy v uličkách Colaby a moderné nákupné centrá, slávna železničná stanica Victoria, 

individuálne voľno 

 

Ubytovanie: Fariyas Mumbai 

3.deň – 8.10.2016 BOMBAJ/ ODBORNÝ PROGRAM       

Odborný program – návšteva dentálnej výstavy „2016 World Dental Show“ v Bombaji 

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Dopoludňajší výlet na ostrov Elefanta so šivistickými jaskyňami, starými 1500 rokov, ktoré patria k 

pokladom Indie a popoludní návšteva Mani Bhawan a Crawford market 

 

Ubytovanie: Fariyas Mumbai 

4.deň – 9.10.2016  KALKATA/ ODBORNÝ PROGRAM       

Odborný program – v dopoludňajších hodinách návšteva dentálnej výstavy „2016 World Dental 

Show“ v Bombaji 

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Odlet do Kalkaty – hlavného mesta britskej Indie, v ktorom spolu s miestnym sprievodcom objavíme 

nezabudnuteľné miesta a jedinečnú atmosféru miest ako Victoria Memorial, Howrah Bridge a  

užijeme si jazdu na unikátnych rikšiach, ale aj moderné metro  

 

Ubytovanie: Hindustan International Kolkata 

5.deň – 10.10.2016  KALKATA, VARANASI/ ODBORNÝ PROGRAM      

Odborný program – návšteva vybraného dentálneho zariadenia v Kalkate, stretnutie s miestnymi 

stomatológmi 

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Vyberieme sa po stopách svätej Matky Terezy a navštívime aj rád Matky Terezy, kde je táto svätá 

žena pochovaná a detský domov, ktorý založila. Následne voľný program a podvečerný odlet do 

Varanasi – najhinduistickejšieho mesta sveta s viac ako 330bohmi, po prílete presun na hotel 

 

Ubytovanie: Radisson Varanasi 

6.deň –11.10.2016   VARANASI/ ODBORNÝ PROGRAM       

Odborný program – prednášky na odbornú tému, stretnutie s miestnymi stomatológmi 

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Ranná plavba po rieke Gange s jedinečnou atmosférou, ktorú inde na svete nezažijete – tisíce 

kúpajúcich veriacich od boháčov až po žobrákov, jedinečná očista tela aj duše, následne prehliadka 

zlatého chrámu, popoludní návšteva posvätného mesta Sarnath, kde budha po prvý krát predniesol 

svoje učenie a vo večerných hodinách sa stanete svedkami unikátneho spaľovacieho hinduistického 

ceremoniálu na rieke Gange - Aarti ceremony 

 

Ubytovanie: Radisson Varanasi 

 



7.deň – 12.10.2016  AGRA/ ODBORNÝ PROGRAM        

Odborný program – prednášky na odbornú tému, stretnutie s miestnymi stomatológmi  

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Ranný prelet do Agry – bývalého hlavného mesta ríše a miesta so známym Taj Mahalom individuálne 

voľno  

 

Ubytovanie: Howard Plaza Agra 

8.deň – 13.10.2016  TAJ MAHAL/ ODBORNÝ PROGRAM       

Odborný program – prednášky na odbornú tému, stretnutie s miestnymi stomatológmi  

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Prehliadka jednej z najkrajších stavieb sveta Taj Mahalu, ktorý je nádherný z veľkej dialky, ale aj úplne 

z blízska a susednej Agra fort – červenej pevnosti mughalských panovníkov, následne presun do  

Jaipuru so zastávkou v Fatehpur Sikri - nádherné mesto, ktorým budeme prechádzať ako veľkým 

múzeom a navštívime aj hrobku veštca s tajomným mramorovým oknom  

 

Ubytovanie: Ramada Jaipur 

9.deň – 14.10.2016  JAIPUR/ ODBORNÝ PROGRAM        

Odborný program – návšteva vybraného dentálneho zariadenia v Jaipure, stretnutie s miestnymi 

stomatológmi 

V prípade neúčasti na odbornom programe: 

Prehliadka hlavného mesta púšte a najrozmanitejších farieb s palácovým múzeom, observatory 

a Hawa mahal – palác vetrov a následne výlet púšťou v terénnych autách do známej pevnosti  Amber 

Fort známou z čias panovania dynastia Kachwahas  

 

Ubytovanie:  Ramada Jaipur 

10.deň – 15.10.2016  DILLÍ/ ODBORNÝ PROGRAM        

Odborný program – prednášky na odbornú tému, stretnutie s miestnymi stomatológmi  

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

V dopoludňajších hodinách presun klimatizovaným autom do Dillí, po príchode presun na ubytovanie, 

individuálne voľno 

 

Ubytovanie:  Radisson Blu Dwarka Dilli 

11.deň – 16.10.2016  DILLÍ/ ODBORNÝ PROGRAM        

Odborný program – návšteva vybraného dentálneho zariadenia v Dillí, stretnutie s miestnymi 

stomatológmi 

V prípade neúčasti na odbornom programe:   

Našu cestu zakončíme v hlavnom meste Indie – Dillí a prehliadkou jej unikátnych pamätihodností – 

ako najväčšou a najkrajšou mešitou Jama Masjid postavenou už v 17.storočí, , Qutab Minar - 

najstaršou moslimskou pamiatkou Dillí, vstupnou bránou do Nového Dillí – India gate a mnohými 

daľšími pamiatkami tohto miliónového mesta, kde Vás miestny sprievodca zasvätí do tajov indickej 

kuchyne, následne individuálne voľno na posledné nákupy 

 

Ubytovanie:  Radisson Blu Dwarka Dilli 

12.deň – 17.10.2016  ODLET DO VIEDNE         

Ranný odlet do Viedne, príchod do Viedne v popoludňajších hodinách 


