
30. 1.–18. 2. 2018

CESTUJTE 
S MÍSTNÍM 

PRŮVODCEM

Putování  
po jihozápadní Indii s jógou



Připravili jsme pro vás putování po krásných místech jihozápadní Indie spojené 
s cvičením jógy, kterou povede Marcela Mikešová. Cestu pro nás organizuje náš 
indický kamarád Aswin, který vlastní indickou cestovní kancelář BANU TRAVEL 
AGENCY a který nám při cestování poskytne výhodný a praktický místní doprovod. 
Organizaci z ČR připravuje Alena Munzarová. 

INFORMACE K CESTĚ
30. 1. 2018  odlet z Prahy do Bombaje

31. 1. 2018 přistání v Bombaji, nocleh

1. 2. 2018  odlet z Bombaje do Goy. Z letiště se přesuneme do malebného pří-
mořského letoviska Agonda

2. 2. 2018 odpočinek a aklimatizace v Agondě. Koupání v Arabském moři na jed-
né z nejkrásnějších indických pláží Agonda Beach

3. 2. 2018 v Agondě strávíme ještě celý den, možno navštívit místní katolický 
kostel, ochutnávat výbornou goánskou kuchyni a užívat si pohostin-
nosti této malé a poklidné vesničky

4. 2. 2018 cesta vlakem z Margaa do Hampi, nocleh v Hampi

5. 2. 2018 Hampi vesnice ve státě Karnátaka patří mezi památky zapsané na 
seznamu UNESCO. Neskutečná přírodní scenérie v kombinaci s roz-
valinami a pozůstatky starých staveb ve vás zanechá nezapomenu-
telnou vzpomínku. Navštívíme Virupakšův chrám, chrám Vittala, rui-
ny stědověkého města a slonici Lakšmí, bez které by Hampi nebylo 
Hampi ;-) – nocleh

6. 2. 2018 další prohlídka města, případně přilehlého okolí Hampi. Večerní pře-
jezd vlakem do Mysuru

7. 2. 2018 příjezd do Mysuru, pak autobusem do Ooty v Modrých horách Nilgiri, 
ubytování, nocleh

8. 2. 2018 možnost treků a výletů v Nilgiri. Pohoří Modré hory, protkané čajový-
mi plantážemi se rozkládá na území tří jihoindických států Tamil Nadu, 
Kéraly a Karnátaky. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky přes 2.600 
m.n.m. Nocleh v Ooty

9. 2. 2018 další den v Modrých horách. Opět možnost treků a výletů po okolí. 
Nenecháme si ujít výlet Nilgiri horskou železnicí, zapsanou do sezna-
mu světových památek UNESCO. Nocleh v Ooty

10. 2. 2018 dopoledne individuální program v Ooty, odpoledne přesun do Coim-
batore a noční přejezd vlakem do Varkaly

11. 2. 2018 příjezd do Varkaly, ubytování. Koupání v Arabském moři, prohlídka 
okolí, nocleh

12. 2. 2018 Varkala, volný den, koupání a nocleh ve Varkale

13. 2. 2018 Varkala, volný den, koupání a nocleh ve Varkale

14. 2. 2018 po snídani odjezd vlakem z Varkaly do Kanyakumari. Kanyakumari je 
nejjižněji položené město v Indii a nachází se ve státě Tamil Nadu na 
soutoku tří moří, Arabského moře, Bengálského zálivu a Indického 
oceánu. Je to poutní místo hinduistů a každý den chodí velké množ-
ství poutníků pozorovat úžasné východy a západy Slunce. Prohlídka 
města, Vivekanandův památník, nocleh v Kanyakumari



15. 2. 2018 východ Slunce v Kanyakumari, přejezd vlakem do Kumarakom. Pro-
jíždka lodí po kéralských „backwaters“ – řetězce zátok, lagun, řek 
a jezer ležících rovnoběžně s pobřežím Arabského moře. Tato sousta-
va pěti velkých jezer, propojených umělými i přírodními kanály, napá-
jenými 38 řekami, se rozkládá skoro na polovině délky státu Kérala. 
Tento labyrint lagun a zátok je tvořen více než 900 kilometry vodních 
cest lemovanými palmami a vedoucích do řady měst a obcí. V tom-
to vodním království se můžete potkat se slony, ledňáčky, kormorá-
ny, vydrami, želvami a dalšími místními exotickými živočichy. Noc na 
hausbótu

16. 2. 2018 přesun z Kumarakomu na letiště v Kochi – přelet do Bombaje, nocleh 
v Bombaji

17. 2. 2018 Bombaj, prohlídka památek, nákupy

18. 2. 2018 zpáteční let Bombaj–Praha

Poznámka: program může být poupraven vzhledem v návaznosti na mezinárodní 
i vnitrostátní lety, které budou potvrzeny později. 

INFORMACE K CVIČENÍ JÓGY
Cvičení spirální jógy s Marcelou Mikešovou 1 x denně 60–90 minut, vyjma dní, kdy 
je plánován náročný program, například celodenní/noční přesuny. Je třeba si s se-
bou na cvičení vzít vlastní neklouzavou podložku nebo rohož (vhodnější na pláž – lze 
zakoupit na místě za pár rupií), dlouhý popruh s přezkou, deku, malý nafukovací 
míček Sball, průměr 20–25 cm (vše lze koupit např. v Hlavici, posílají i na dobírku, 
www.joga-hlavice.cz)

CENA
1 100 €  za osobu a pobyt
2 000 €  za 2 cestující a pobyt (partneři či rodinní příslušníci)
2 000 Kč   nevratná záloha/částka na osobu za jógu pro cvičící i necvičící – 

bude se hradit na začátku při závazném přihlášení

Cena zahrnuje: 2 vnitrostátní lety po Indii (Bombaj – Goa a Kochi – Bombaj), dopra-
va při společných přesunech celé skupiny po Indii (vlaky, autobusy, rikša), ubytová-
ní v hotelech střední třídy, organizační poplatek

Cena neobsahuje: Letenka Praha–Bombaj–Praha, cestovní pojištění, stravování 
během pobytu, vstupy do památek, vízum

STORNO POPLATKY
Při zrušení zájezdu do 3 měsíců před odjezdem bude jako storno poplatek účtováno 
60 % z celkové ceny zájezdu.
Po této lhůtě bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny zájezdu.

PŘIHLÁŠKA
Zájemcům o zájezd bude zaslána závazná přihláška. Po jejím vyplnění a uhrazení zá-
lohy bude zájemci místo v zájezdu rezervováno. Uzávěrka přihlášek je 28. 5. 2017.

KONTAKTNÍ OSOBA 
Alena Munzarová, tel.: 605 238 100 
e-mail: alci.m@seznam.cz



INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH MÍSTECH

BOMBAJ – se nachází na západním pobřeží Indie a je to hlavní město indického stá-
tu Maháráštra a největší přístav západního pobřeží. Se svými 16,4 miliony obyvatel 
se řadí mezi největší městské aglomerace na světě. Bombaj je orientem vonící a ni-
kdy nespící město a rozkládá se na sedmi ostrovech. Typické pro něj je dynamika, 
kde se mísí chudoba s bohatstvím, posvátné chrámy s poživačnými nočními kluby. 
Je to město plné kontrastů i sídlem světově známého Bolywoodu. Více o památ-
kách v Bombaji: zde

AGONDA – malá přímořská vesnička, která se nachází ve státě Goa, asi 60 km od 
letiště v Dabolimu. Agondu lemuje nádherná 3 km dlouhá pláž (Agonda Beach), kde 
si můžete užít koupání v Arabském moři. Panuje zde velmi klidná atmosféra, nena-
jdete tu žádné velké hotelové resorty. Ideální místo pro aklimatizaci po našem příle-
tu do Indie. Stát Goa patří mezi nejmenší a nejrozvinutější indické státy. Goa bývala 
do roku 1961 portugalskou kolonií, což je znát nejen na místní architektuře, ale např. 
většina Goánců má portugalská křestní jména. Značná část obyvatel Goy je i dnes 
křesťanského vyznání (27-40 %) i když s mnoha prvky hinduismu.

HAMPI – jestli je něco v Indii mystičností a romantikou srovnatelné k peruánskému 
Machu Picchu, je to právě tato vesnice, která se nachází ve státě Karnátaka. Leží 
na ruinách města Vidžajanagar na jižním břehu řeky Tungabhadry a v minulosti bylo 
hlavním městem Vidžajanagárské říše. Okolo roku 1500 měl Vidžajanagar přibližně 
půl milionu obyvatel a byl jedním z nejlidnatějších měst světa s populací rovnou více 
než dvojnásobku města Paříže, nejlidnatějšího města tehdejší Evropy. Vesnice je 
známá především díky zdejším památkám, z nichž patří k nejznámějším chrám Vi-
rupakša. Pro svou historickou hodnotu byla zdejší oblast s památkami v roce 1986 
přijata se Seznam světového dědictví UNESCO. Další info o památkách a Hampi: 
zde a zde

MODRÉ HORY, NILGIRI – pohoří (část západního Ghátu – Western Ghats) které se 
nachází na území tří indických států Tamil Nadu, Karnátaka a Kérala. Hory se pnou 
do mimořádné výšky nad okolní krajinou a působí tak trochu jako z jiného světa. 
Nejvyšší vrcholky mají přes 2.600 m.n.m. a zejména směrem na jih a západ se hory 
prudce svažují do nížin o nadmořské výšce kolem 300 m.n.m., takže se zde nachá-
zejí dva velmi odlišné světy po mnoha stránkách – geologické, klimatické, vegetač-
ní, zemědělské, ze strany fauny a zejména ze strany lidské kultury.

Nilgiri objevil pro civilizaci anglický cestovatel Sullivan v 1. polovině 19. století 
a byl zcela omráčen jejich krásou a způsobem života jejich obyvatel. V horách totiž 
žily a dodnes žijí horské kmeny, které mají každý svou řeč, své náboženství a svou 
kulturu. V nižších oblastech žijí Irulové a Kurumbové, z nichž vynikají zejména Mulu-
kurumbové, vyrábějící jedy a zabývající se různými rituálními praktikami. Ve vyšších 
oblastech lze nalézt kmen Kotů.

Ty nejvyšší oblasti pohoří obývají Todové – kmen, za kterým se v minulém století 
sjížděli antropologové z celého světa. Fascinovali je svou kulturou, náboženstvím, 
zvyky, vzhledem, jazykem a celou svou existencí. Jejich originalita je výjimečná 
a těžko by se hledal jinde na světě podobný kmen.

Todové mají například řeč, která v ničem nepřipomíná ostatní indické jazyky. Je-
jich náboženství je v podstatě monoteistické – věří v jednoho stvořitele, absolutno 
a potom v síly a duchy přírody. Uctívají své posvátné buvoly, rituálně zpracováva-
jí jejich mléko na máslo, které zejména v dřívějších dobách směňovali s ostatními 
kmeny za jiné předměty denní potřeby. 
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Všichni jsou vegetariáni, mají o dost světlejší pleť, než je v těchto oblastech běž-
né a mají i zajímavé sociální vztahy, např. žena může mít více mužů. Jejich počet je 
ustálený kolem dvou tisíc, množí se víceméně pouze mezi sebou a co je zvláštní 
- neprojevuje se u nich žádná degenerace. Podle legendy jsou Todové jedni z pů-
vodních obyvatel Indie a oblast Nilgiri jim odkázal sám indický král a avátar Ráma. 
Co je u Todů markantní, to byl a je velmi čistý, nenásilný způsob života. Vždy vy-
nikali svou mírností, moudrostí a vznešeností. V současné době jsou samozřejmě 
všechny kmeny v Nilgiri již pod vlivem civilizace, ještě si udržují své zvyky, ale také 
již užívají většinu civilizačních výdobytků, vzdělávají se a pronikají do života běžné 
společnosti a společnost proniká k nim. 

U Todů například spousta členů přestupuje na křesťanskou víru či odcháze-
jí do měst, nicméně setkání s nimi je pořád hlubokou zkušeností, působí opravdu 
vznešeně, čistě a mírově. Dokonce lze u nich několik dní či týdnů pobývat v jejich 
obydlích, která jsou nevšední sama o sobě. 

Většinou žijí po několika osobách v malých vesničkách, které by nikdo bez prů-
vodce nenalezl a které vynikají, stejně jako samotní jejich obyvatelé, velkým kli-
dem a pohodou. Modré hory jsou fascinující i po jiných stránkách, najdeme na nich 
snad nejvíce vegetačních pásem na světě. 

Je možné zde procházet vysokohorskou džunglí a při hodně velkém štěstí spatřit 
tygra (či při velké smůle?). Jsou zde eukalyptové háje, rozložité čajové plantáže, 
nádherné scenérie s vodopády a dalekými výhledy na hory a okolní nížiny. Také zde 
není takové horko jako v nížinách, v noci teplota klesá i na 14–12 stupňů, takže je 
zde velmi snesitelné klima. 

Za další zmínku v Nilgiri stojí 46 km dlouhá železniční trať Nilgiri, zapsaná do svě-
tového dědictví UNESCO. Info zde: zde a zde

VARKALA – letovisko, které se nachází ve státě Kérala na březích Arabského moře 
s překrásnou pláží. Pláž ve Varkale má své osobité kouzlo. Modrá voda omývá jemný 
bílý písek pláže, nad kterou se tyčí vysoký útes (Varkala Cliff). Po útesu vede cesta 
lemovaná množstvím obchůdků a restaurací s příjemným posezením a úchvatným 
výhledem na moře. Najdete zde celou řadu áyurvédských a jógových center. V okolí 
Varkaly najdete přes 2 000 let starý hinduistický chrám Janardama Swami Temple. 
Dále můžete navštívit Sivagiri Mutt, ášram zasvěcený kéralskému sociálnímu refor-
mátorovi Šrí Narayana Guru.

KANYAKUMARI – nejjižněji situaované poutní místo Indie, které se nachází ve státě 
Tamil Nadu. Střetává se tu Indický oceán, Bengálský záliv a Arabské moře. Svaté 
místo pro hinduisty. Mezi nejznámější památky patří Vivekanandův památník a pa-
mátník tamilského básníka a filozofa Thiruvalluvara, v podobě jeho sochy.
Krásný článek: zde

KUMARAKOM – vodní cesty Kéraly (Backwaters). Kumarakom je místo poblíž měs-
ta Alleppey (Alappuzha), odkud nastoupíme do hausbótu a objevíme krásy kéral-
ských vodních kanálů.
Info: zde
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