
India – krajina tisícok podôb
„Love it or leave it“, teda veľmi voľne prelo
žené „buď si to zamiluj, alebo to nechaj tak“. 
Tento okrídlený slogan bol vraj podľa sprie
vodcu Lonely Planet napísaný na stene jed
ného ubytovacieho zariadenia v  Indii. A  vy
jadruje presne charakter tejto krajiny. Cesto
vanie po Indii nie je pre každého a určite nie 
pre cestovateľov začiatočníkov, ale pre tých, 
ktorým neprekáža mätež ľudí, vôní, pachov 
a  všadeprítomného chaosu. India je jednou 
z  najfascinujúcejších krajín sveta. Mnohí ju 
dokonca označujú za najkrajšiu a najzaujíma
vejšiu krajinu. 

MAGICKÁ KRAJINA
India je vlastne kontinent v  malom, jedna 
z  najpestrejších a  najrozmanitejších krajín 
sveta. S  takmer nekonečnou rôznorodos
ťou architektúry, pamiatok, prírody, ale aj 
etník, zvykov a kuchýň. Napríklad také Dillí – 
hlavné mesto, ktoré v sebe snúbi ruch, davy 
a chaos Starého Dillí a mondénnosť a mo
dernu Nového Dillí. V Dillí, podobne ako aj 
v mnohých indických mestách môžete v uli
ciach vidieť všetko možné – napríklad pou
ličných zubárov či skôr trhačov zubov, ktorí 
svoje umenie ukazujú počtom vytrhnutých 
zubov, ktoré majú vyložené na stolíkoch 
priamo na ulici. Ale aj prekvapenia, ktoré sa 
skrývajú za nenápadnými dverami v budo
vách v  centre mesta. Otvoríte ich a  zrazu 
ste v  inom svete – napríklad v  reštaurácii 
v koloniálnom štýle, ktorá vyzerá, akoby ste 
vošli stolovať do historickej budovy Národ
ného divadla.

SYMBOL LÁSKY 
Ako v  inom svete si však človek pripadá aj 
v najznámejšej stavbe Indie, v chráme Tádž 
Mahál v Agre, bývalom hlavnom meste mug
halskej ríše. Ten nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju milova
nú manželku Mumtáz Mahal. Stavba trvala 
22 rokov a do dnešných čias je symbolom 
veľkej lásky. Kým príkladná čistota určite nie 
je to, čím sa indické ulice vyznačujú, v Tádž 
Mahále je väčšinou božský pokoj a nikde tam 
na chodníkoch či na tráve nevidíte ani smiet
ku. 

POSVÄTNÉ MIESTO 
Jedným z najsilnejších zážitkov z tejto krajiny 
je určite aj návšteva posvätného mesta – Va
ranásí. Hovorí sa mu aj mesto mŕtvych, lebo 
je to miesto, kde chce byť spopolnený a do 
rieky Gangy „rozsypaný“ každý hinduista. Tu 
sa nachádzajú najznámejšie posvätné spaľo
vacie ghaty, kde sa do dnešných čias konajú 
obradné ceremónie. Plavba loďkou po Gan
ge za ranného úsvitu a sledovanie ruchu v nej 
a  okolo nej patrí medzi zážitky, na ktoré sa 
nezabúda a oplatí sa kvôli nej privstať. Medzi 
zaujímavé zážitky patrí aj jazda na povestnej 
cyklorikši. Keď sa veziete ulicami a sledujete 
dianie okolo seba, pripadáte si ako vo filme. 
Aj keď niektorí „vodiči“ vyzerajú veľmi chatr
ne, až sa čudujete, že uvezú vozík s dvoma 
ľuďmi. 

India je však, samozrejme, oveľa, oveľa viac, 
napríklad aj „ružové mesto Džajpúr či Goa, 

ktorá je synonymum pre odpočinok a relax 
na plážach. Celkovo 101 km pobrežia, dlhé 
a väčšinou prázdne pláže lákajú už desaťročia 
turistov z celého sveta. Krásna architektúra, 
početné koloniálne stavby, chrámy, vynikajú
ca kuchyňa, to všetko je typické pre túto ob
lasť. Goa je kolískou hippies, ale aj neproble
matickou symbiózou mnohých náboženstiev. 
A  koho toto všetko omrzí, má možnosť tu 
podnikať výlety do okolia. 

TIPY SPRIEVOdCu CK SATuR
Pre romantikov. Udaipur je mestom roman
tikov a najkrajších úsvitov v Indii. Inšpiroval 
množstvo umelcov, maliarov, básnikov a spi
sovateľov. Pri prechádzke mestom plným pa
lácov, tradičných havelas, ktoré sa odrážajú 
v jazere Pichhola, aj dospelí znovu objavujú 
čaro rozprávok. 
Biele a modré. Najväčší a najbohatšie zdo
bený džainistický chrámový komplex z  15. 
storočia v Indii je Ranakpur, ktorý je ukrytý 
v  údolí pohoria Aravali. Celý je vytesaný do 
bieleho mramoru na ploche 3 600 štvorco
vých metrov a nachádza sa tam 1 444 stĺpov. 
Jeho bieloba ostro kontrastuje s farbou mesta 
Jodh pur, ktoré sa nazýva „modrým mestom“, 
pretože jeho farba splýva s oblohou. 
Historická erotika. Khajuraho je mesto 
známe najmä vďaka množstvu chrámov so 
sochami v rôznych erotických pozíciách. 
Chrámy sú zapísané na zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Možno si tu pozrieť aj 
predstavenie kultu Shiva a Shakti a večernú 
svetelnú šou.

Viac info na: www.satur.sk/trend

INDIA – ZLATÝ TROJUHOLNÍK
8dňový poznávací zájazd
6x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, vstup do pamiatok, výlety, jazda 
na slonoch alebo džípoch, sprievodca
Termín: 14. 8. – 21. 8., 15. 11. – 22. 11.
Cena od: 799 EUR

INDIOU ZO SEVERU NA JUH
16dňový poznávací zájazd
13x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
miestne prelety, transfery, plavba loďou, 
jazda na slonoch, vstup do pamiatok, 
sprievodca
Termín: 14. 10. – 29. 10.
Cena od: 1 999 EUR

INDIA – MAGICKÝ RAJASTHAN 
16dňový poznávací zájazd
13x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, vstup do pamiatok, plavba 
loďou, jazda na slonoch alebo džípoch, 
sprievodca
Termín: 14. 8. – 29. 8., 15. 11. – 30. 11.
Cena od: 1 459 EUR


