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DELHI
Delhi, hlavné mesto Indie, je 20 miliónový taviaci kotol národ-
ností, v ktorom narazíte na dva odlišné svety – na jednej strane 
bláznivé rušné ulice bazárov Starého Delhi a na drujej strane 
starostlivo naplánované Nové Delhi s modernými kaviarňami 
a kanceláriami nadnárodných spoločností. Tieto svety existujú 
vedľa seba, vzájomne sa dopĺňajú a ilustrujú modernú Indiu s jej 
prastarými koreňmi a paradoxmi, pretože dnešné Nové Delhi je 
vlastne najstaršou časťou mesta. V Delhi sa začína grandiózna 
prehliadka stavieb a moci Veľkých Mogulov, ktorých ríša v 16.
storočí za vlády Akbara zahŕňala štvrtinu obyvateľstva sveta 
a India v tom čase dosahovala svetový najvyšší domáci produkt 
na obyvateľa! Ich pompéznosť v tieni záhrad a parkov pripomí-

najú: Humajúnova hrobka s prvými perzskými rajskými záhra-
dami v Indii, ktorá sa neskôr stala predlohou pre pomník večnej 
lásky Taj Mahal, alebo Jama Masjid – najväčšia mešita v Indii 
(na jej dvore sa môže zhromaždiť až 25 000 ľudí), s vyhliadkou 
na masívnu Červenú Pevnosť, pod ktorou sa nachádza najväčší 
bazár starého mesta Chandni Chowk (Strieborný trh), ktorý je 
jedným z najautentickejších zážitkov a nutnosťou pre každého, 
kto chce poznať zmes kultúr Indie. S ochutnávaním lákavých 
pouličných jedál však v prvé dni pozor. Jedlo je chutné a čerstvo 
pripravené, ale žalúdok stredoeurópskeho cestovateľa nemusí 
byť na takýto exotický experiment pripravený. Lepšie je zájsť 
do nejakej modernej reštaurácie v Novom Delhi, ktoré bolo 
postavené ako metropola britského indického impéria. V blíz-

Mýty a legendy pretkávajú indickú pevninu rovnako ako obrovská sieť 
ciest a koľajníc železníc. Božský chaos sa stáva súčasťou života miliónov 
cestovateľov, ktorí každodenne cestujú medzi zasneženým severom, 
lemovaným Himalayami a tropickým morským pobrežím juhu. Farebné 
obrázky, vôňe a zvuky ciest sa miešajú s mantrami najposvätnejších 
náboženských textov, ktoré sú nielen vymyslenými príbehmi, ale aj 
zaujímavými sprievodcami po mestách Indie. Prevedieme vás zo severu 
Indie na juh tými najznámejšími centrami.
Autor: Zuzana Zwiebel, SATUR Foto: Zuzana Zwiebel, SATUR
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kosti Brány Indie, 
Parlamentu a Con-
naught Place, je 
obrovská križo-
vatka siedmich 
ulíc, obklopených 
reštauráciami 
s jedlom z celej 
Indie.

VARANASI
Mark Twain 
už v roku 1897 
napísal: „Benares 
je staršie ako 
história, staršie 
ako tradície, ba 
oveľa staršie ako legendy a vyzerá to, že ešte dvakrát staršie, 
ako keď sa všetky zmiešajú dohromady!” Varanasi je mesto 
mnohých mien a nazýva sa aj hlavným spirituálnym centrom 
Indie, pretože podľa hinduistickej viery je to jedno zo siedmich 
miest, v ktorom môžete dosiahnúť stav mokshe, stav oslo-
bodenia sa z blúdneho kruhu reinkarnácii a blaženosti. Každý 
pravoverný Hinduista túži byť spopolnený na svojej ceste do 
posmrtného života na tomto mieste. V ghatoch (schody vedúce 
do rieky), na pobreží posvätnej rieky Gangy, horí večný oheň, 
ktorý spája svet s podsvetím. Varanasi je prechádzka životom 
hinduistických svedcov - sadhu. Pri východe slnka, počas ran-
nej plavby loďkou, budete svedkami jedného z najkrajších ak-
tov viery, keď sa pútnici v pasvätnej Gange obradne umývajú 
od hriechov a sypú popol svojich predkov do rieky. Zúčastnite 
sa ranného aj večerného obradu (puja), ten večerný je známy 

najprepracovanejšou choreografiou brahmanských úkonov 
a v jeho závere tisíce malých lámp ožiaria rieku. V labyrinte 
ulíc, na brehu posvätnej rieky Ganga sa nachádza množstvo 
chrámov a spirituálnych centier. Medzi inými nevynechajte 
Vishvanath Temple, Bharat Mata Mandir a jednu z najväčích 
univerzít, kde chrám zasvätený Šivovi má najvyšiu chrámovu 
vežu v Indii. No o Varanasi sa aj tak hovorí, že sa nedá opísať, 
dá sa iba zažiť!

KHAJURAHO
Keď sa povie slovo „Kamasutra“, tak každému milovníkovi 
umenia sa vyjavia erotické sochy v chrámoch v Khajuraho, 
aj keď popravde povedané, len asi desať percent má erotickú 

symboliku a zvyšné reliéfy zobrazujú bežný život. Chrámový 
komplex bol postavený hinduistickou dynastiou Chandela v 10. 
a 11. storočí a v roku 1986 bol zapísaný na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO. Khajuraho vďačí svojej osamotenej polohe 
za zachovanie a prirodzenú ochranu pre moslimskými vpádmi, 
no aj tak z pôvodných 85 chrámov, je dnes zachovaných iba 22. 
Ich príbeh je zaujímavo vyrozprávaný počas večernej svetelnej 
show. Khajuraho je príbeh civilizácie, ktorá si vedela užívať 
život a všetkými zmyslami!

ORCHHA
Na ceste medzi erotickými chrámami Khajuraho a pomníkom 
lásky Taj Mahalom je schované opustené mesto, staré pár sto 
rokov, Orchha. Je to doslova „schované miesto”, na jednom 
brehu rieky vás privíta ospalá dedina, ale stačí prejsť cez most 
a obklopia vás paláce, pevnosti a chrámy s terasami, balkónmi, 

vežičkami, kopulami, nádvoriami. Nad hlavami vám vreštia 
zelené papagáje a nad nimi ticho plachtiace dravce prikrývajú 
krídlami slnko. Hlavnou atrakciou je Jahangir Mahal, pevnosť 
z roku 1606, kde panovník Jahangir, podľa legendy strávil len 
jednu noc. Chatturbuj Mandir je netypický hinduistický chrám, 
bez reliéfov a zdobenia. Všetko je otvorené, po úzkych schodis-
kách môžete vystúpiť až na balkóny a strechy palácov, odkiaľ je 
úchvatný výhľad do okolia! No nezdržujte sa tu dlho, čaká vás 
romantika Agry, do ktorej sa dostanete najrýchlejšie vlakom.

AGRA
Agra bola v 16. a 17.storočí najdlhšie fungujúcim hlavným 
mestom Mogulskej ríše, ochraňujúca niekoľko generácií 
dynastie Mogulov v Červenej pevnosti, ktorá slúžila ako vzor 
na výstavbu mladšej Červenej pevnosti v Delhi a bola tiež 
miestom, kde posledný veľký Mogulský panovník Aurang-
zeb, väznil svojho otca Shahjahana, ktorý mal odtiaľ priamy 

výhľad na rieku Jamunu, 
na brehu ktorej dal z lásky 
zmiešanej so žiaľom 
postaviť mauzóleum 
pre svoju náhle zosnulú 
manželku Mumtaz Mahal. 
Stavba začala v roku 1630 
a trvala 22 rokov, no keď 
sa povie mauzóleum, 
málokto si vybaví niečo 
tak romantické a pôvabné 
ako je belostný Taj Mahal. 
Chýba mu chladná monu-
mentalita, skôr sa zdá, že 
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sa vznáša medzi nebom a zemou. V rozličných hodinách pri 
rozličnom osvetlení pôsobí na diváka zakaždým inak. Jeho pro-
porcie, jeho symetrické členenie, okolité záhrady a zrkadlenie 
vo vode sa spájajú a vytvárajú dojem, ktorý obrovskému počtu 
návštevníkov vyráža dych. Silueta Taj Mahalu, známa z foto-
grafií, sa stala symbolom Indie a patrí k siedmim novodobým 
divom sveta.

JAIPUR
Jaipur, nazývaný „ružové mesto” je hlavné mesto 
Rádžasthánu. Je tiež pokladnicou indickej histórie a v jeho 
okolí sa nachádza množstvo významných chrámov, palácov, 
pevností a monumentov. 
Mesto v roku 1727 založil 
maharadža Sawai Jai 
Singh II a v roku 1876 
počas návtevy princa Edu-
arda z Walesu bolo pre-
maľované na ružovo, ako 
znak pohostinnosti. Jaipur 
je prvé, moderne plánova-
né mesto Indie, postavené 
podľa zásad staroindick-
ého architektonického 
kódexu Silpašástra. V jeho 
blízkosti, na úpätí pohoria 
Aravalli a jazera Moat, sa 
nachádza pevnosť Ambra. 
Tróni na vysokej skalnatej 
hore a z diaľky tak trochu 
pripomína známu dalaj-
lámovu Potalu v tibetskej 
Lhase. Všade po úbočiach a hrebeňoch okolitých zelených kop-
cov sa tiahnu hradby so strážnymi vežami. Ak máte záujem, 
k pevnosti vás vynesú slony.

MUMBAI
Mumbai je indickým mikrokozmom - staroveké a súčasne mo-
derné mesto, rozprávkovo bohaté a súčasne bolestivo chudobné. 
Dusné tropické súostrovie siedmich ostrovov, svadobný dar 
portugalskej princeznej Catherine de Braganza anglickému 
princovi Charlesovi II. z roku 1661, sa stalo klenotom Brit-
ského Raja. Dnes - metropola a komerčné stredisko starovekej 
civilizácie, ktorá sa snaží nájsť si svoje miesto na modernej 
mape sveta. Prehliadku mesta je najlepie začať na Marine Dri-
ve, pobrežnom bulváre obklopenom vysokými mrakodrapmi, 
navšívte mešitu Haji Ali Dargah, vzdajte úctu otcovi národa, 

Mahatma Gandhimu, prejdite sa Dhobi Ghats, najväčšou 
otvorenou práčovňou Indie, ochutnajte tropické ovocie, oriešky 
a sladkosti na hlavnej tržnici v blízkosti najvyťaženejšej želez-
nčnej stanice v Indii. Mumbai je realita a aj sen, ostro kontras-
tujúci s filmovým Bolywoodskym svetom.

JASKYNE ELEFANTA
Len hodinu plavby po mori z malého prístavu pred Bránou 
Indie, sa nachádza ostrov Elefanta, na ktorom sa nachádza 
sústava jaskynných chrámov. Predpokladá sa, že boli postavené 
medzi rokmi 450 až 750, keď bol ostrov známy ako Gharapuri 
a slúžil ako obranná pevnosť. Portugalci premenovali ostrov na 

Elefanta, pretože skala 
pri vstupe pripomína-
la slona. K jaskyniam 
z malého prístavu vedie 
100 schodov. Celá sústava 
chrámov sa delí na dve 
skupiny: súbor piatich 
hinduistických skalných 
chrámov a dve budhis-
tické jaskyne z 5. až 8. 
storočia. V jaskyniach 
sa nachádza originálna 
výzdoba, sochy bohov 
a nástenné výmaľby. Väč-
šina hinudistických svätýň 
je zasvätená bohu Šivovi. 
Pre svoju unikátnosť boli 
jaskyne v roku 1987 zapí-
sané na zoznam svetového 
dedičstva UNESCO.

GOA
Goa je synonymum pre pohodový odpočinok na pláži. 
Označenie sun’n’sand (slnko a piesok), sa stalo príslovečným 
pre pobrežie Goi. Celkovo 101 km pobrežia, z väčšiny dlhé, 
široké a viac menej prázdne pláže, lákajú už desaťročia turistov 
z celého sveta. Priaznivé klimatické podmienky predovšetkým 
v zime, architektúra, početné portugalské koloniálne stavby 
z minulých storočí, ale aj hindské chrámy, ako aj pre Európana 
nie celkom cudzie civilizačné dedičstvo bývalej portugalskej 
kolónie, to je Goa. Lákadlom je aj kuchyňa v Goe, ktorá je 
známa juho a severoindickými, arabskými a portugalskými 
vplyvmi, patrí k najznámejším v Indii. Goa, je kolíska hippy 
kultúry, ale aj neproblematická symbióza náboženstiev hindu-
izmu, kresťanstva a islamu. 

Viac info na 
www.satur.sk

NÁŠ TIP
INDIA –
ZLATÝ TROJUHOLNÍK
8-dňový poznávací zájazd

Hotely s raňajkami, transfery, vstupy, 
sprievodca
Termín: 25. 04.–02. 05. 2015, 
14. 08.–21. 08. 2015, 15. 11.–22. 11. 2015
Veľkosť skupiny: max.16 osôb
Cena od 998 EUR

INDIA –
MAGICKÝ RAJAS-
THAN

16-dňový poznávací zájazd

Hotely s raňajkami, transfery, vstupy, 
sprievodca
Termín: 25. 04.–10. 05. 2015, 
14. 04.–29. 08. 2015, 15. 11.–30. 11. 2015
Veľkosť skupiny: max.16 osôb
Cena od 1�580 EUR

INDIA –
ZO SEVERU NA JUH
16-dňový poznávací zájazd

Hotely s raňajkami, transfery, vstupy, 
sprievodca
Termín: 14. 10.–29. 10. 2015
Veľkosť skupiny: max.16 osôb
Cena od 2�198 EUR


