
 

 



 

 
JÓGA   V   INDII   BĚHEM   FESTIVALU   HOLI  

…...............................................................................................................................................  
  
      číslo   nabídky   zájezdu:            1.1  
     termín:              08.03.   -   18.03.2020   /11   DNÍ  
    počet   osob:                             10-12  
    
…...............................................................................................................................................  

 
➔ Čeká  Vás  pěkná  dávka  zajímavostí  z historie  indického  subkontinentu,          

jeho  rozmanité přírodní  krásy,  pestrá  gastronomie  a  objevování  pevně          
zakořeněných   tradic   mnoha   etnik,   kultur   a   náboženství.  

➔ Poznejte  orientální  krásu  pohostinného, růžového  města  Jaipur,  projděte  se          
v  zahradách monumentálního  Taj  Mahal .  Rozhodněte  si  nenechte  ujít          
možnost  navštívit  sloní  vesnici  a  zažít  neopakovatelný  den  s  těmito           
majestátními   zvířaty.   

➔ Součástí  pobytu  je  ubytování  v krásných  bungalovech na  pláži  a  starobylých            
palácích   Haveli   v   Jaipur.  

➔ Zážitkový  pobyt  v  Indii  spojený  s  odpočinkem  v  bungalovech  na  pláži  v             
Agondě, nejhezčí  indické  pláži v  Goa,  (nejhezčí  pláž  dle  hodnocení           
Tripadvisor   v   Indii).  

➔ Zážitkový   pobyt   v   Indii   spojený   s   odpočinkem   a   jógou   pláži    Agonda.   
 
 

PROČ   S   NÁMI?  
 

➔ DETAILNÍ    ZNALOST   REGIONŮ  
➔ NÍZKÉ   CENY   A   NULOVÉ   REZERVAČNÍ   POPLATKY  
➔ BEZKONKURENČNÍ   SLUŽBA   "    GARANCE   NEJLEPŠÍ   CENY    "  
➔ NABÍDKA   BALÍČKU   A   SLUŽEB   PŘÍMO   NA   MÍRU   =    KAŽDÝ   PROGRAM   JE   

        ORIGINÁL  
➔ ASISTENCE   S   PLÁNOVÁNÍM   CESTY   PRO   NAŠE   KLIENTY   ZDARMA   
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CESTOVNÍ   ITINERÁŘ  
 

datum  den  počet  
dní  destinace  ubytování  

08.03.2020  Ne  1  ODLET   VÍDEŇ/PRAHA   -   DILLÍ   

09.03.2020  Po  2  TRANSFER     AGRA   -   Taj   Mahal  AGRA  

10.03.2020  Ut  3  
VÝLET   TAJ   MAHAL,   FATEHPUR   SIKRI,   TRANSFER  
DO   JAIPURU  

JAIPUR  

11.03.2020  St  4  
VÝLET   JAIPUR   –   Hawa   Mahal,   observatoř   Jantar  
Mantar,   bazary   a   královské   paláce  

JAIPUR  

12.03.2020  Čt  5  
AMBER   VÝLET   +   SLONÍ   VESNICE   -   Amber   fort   a  
sloní   vesnice  

JAIPUR  

13.03.2020  Pá  6  
Transfer   do   DILLÍ,   po   cestě   návštěva   pevnosti  
NEEMRANA  DILLÍ  

14.03.2020  So  7  PŘELET   DO   STÁTU   GOA  AGONDA  

15.03.2020  Ne  8  JÓGA    A   RELAX   NA   PLÁŽÍCH   GOA  AGONDA  

16.03.2020  Po  9  JÓGA    A   RELAX   NA   PLÁŽÍCH   GOA  AGONDA  

17.03.2020  Ut  10  PŘELET   DO   DILLÍ  DILLÍ  

18.03.2020  St  11  
ODLET   DO   EVROPY  
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ITINERÁŘ   ZÁJEZDU:  
 

DEN  1-2  LET  PRAHA  -  INDIE,  TRANSFER  AGRA,  ZÁPAD  SLUNCE  NAD  TAJ  MAHAL,              
UBYTOVÁNÍ   AGRA  
 
Odlet   z   Evropy   do   Indie.   Přílet   v   dopoledních   hodinách   a   setkání   s   průvodcem  
 
Přesun  do  bývalého  hlavního  města Agra  se  symbolem  Indie, památníkem  věčné  lásky  Taj            
Mahal.  V podvečer  zajdeme  na  břeh  řeky  Yamuny  sledovat  hru  barev  zapadajícího  slunce             
nad   Taj   Mahalem.   Krátká   návštěva   Agry.  
 
UBYTOVÁNÍ:     https://www.hotelclarksshiraz.com/     (nebo   podobné)  
 
...............................................................................................................................................  
DEN  3  TAJ  MAHAL,  HISTORICKÉ  FATEHPUR  SIKRI,  TRANSFER  DO  JAIPURU,           
UBYTOVÁNÍ   JAIPUR   

→   návštěva   Taj   Mahal   →   tajemné   město   Fatehpur   Sikri   →   růžové   město   
 

Za   ranního   rozbřesku   navštívíme   nejslavnější   indickou   památku,   světoznámý   Taj   Mahal.  
Nejlépe  si  návštěvu  slavné  památky  vychutnáme  brzy  ráno,  za  svítání,  vyhneme  velkému             
davu  návštěvníků  a  nerušeně  pozdravíme  východ  slunce  jógovou  sestvou  Surja  Namaskara            
(tzv.   „pozdrav   slunce“).   Odpoledne   se   přesuneme   do   „růžového   města“   Jaipur.  
Po  cestě  navštívíme  osamocené  historické  město  Fatehpur  Sikri.  Tento  rozsáhlý  komplex            
budov   sloužil   v   16.   století   pouhých   14   let   jako   hlavní   město   Mughalské   říše.  
Místo   s   perfektně   zachovalými   stavbami   mughalské   architektury.  
 
UBYTOVÁNÍ:    Hotel   Park   Regis     https://www.parkregisjaipur.in/    (nebo   podobné)  
...............................................................................................................................................  
DEN   4    RŮŽOVÉ   MĚSTO   JAIPUR,   UBYTOVÁNÍ   JAIPUR  

→   harém   Hawa   Mahal    →   observatoř   Jantar   Mantar   →   královské   paláce   →   bazary   
 

 Hlavní  město  pouštního  státu  Radjastan  je  kvůli  stavbám  z  růžového  pískovce  nazýváno             
růžovým   městem.  

Zavítáme  do  původního  královského  harému  Hawa  Mahal,  odkud  mohly  ženy  sledovat  dění             
na  ulici,  ale  nebýt  při  tom  viděny.  Navštívíme  observatoř  Jantar  Mantar,  prostranství  se              
starobylými  měřidly  času  a  poloh  hvězd;  anebo  Městské  paláce  Chandra  Mahal  and             
Mubarak   Mahal.  
Projdeme  se  širokými  ulice  plných  barevných  trhů,  včetně  květinového,  a  ochutnáme            
klasický   indický   pokrm   Tandoori   s   plackami   čapátí   a   zapijeme   jej   čajem.   
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Odpoledne   si   vychutnáme   praxi   jógy.  
                                                                                                    
UBYTOVÁNÍ:    Hotel   Park   Regis     https://www.parkregisjaipur.in/    (nebo   podobné)  
..............................................................................................................................................  
 
DEN   5   AMBER   CITY   A   SLONÍ   VESNICE,   UBYTOVÁNÍ   JAIPUR   
 
→   Amber   fort   →   krmení   slonů  
 
Ranní  jógová  praxe.  Vydáme  se  navštívit  impozantní  pevnost  Amber,  na  kterou  jsme  hleděli              
celý   minulý   den   z   Jaipuru.   
Cestou  k  pevnosti  navštívíme  sloní  vesnici,   kde  se  starají  o  slony  z  celé  Indie.  Krmení,  mytí                 
a   procházky   se   slony   nás   zde   na   chvíli   zdrží.      
Ke  vstupu  do  pevnosti  Amber  lze  vystoupat  pěšky,  nebo  se  tradičně  nechat  vyvézt  na               
zádech   slonů.   
 
UBYTOVÁNÍ:    Hotel   Park   Regis     https://www.parkregisjaipur.in/    (nebo   podobné)  
 
...............................................................................................................................................  
DEN   6   TRANSFER   DO   DILLÍ,   PEVNOST   NEEMRANA,   UBYTOVÁNÍ   DILLÍ  
 
→   pevnost   Neemrana  
 
Dnes  se  vydáme  do  hlavního  města  Indie  -  Dillí.  Po  cestě  zastávka  určená  k  prohlídce                
středověké  pevnosti  Neemrana,  kde  si  společně  dopřejeme  praxi  jógy.  V  Dillí  navštívíme             
tradiční   trhy   a   slavné   bazary.  
 
UBYTOVÁNÍ:    The   Taurus   Sarovar   Aerocity   Mahipalpur   
https://www.sarovarhotels.com/taurus-hotel-mahipalpur-new-delhi/    (nebo   podobné)  
...............................................................................................................................................  
 
DEN   7   PŘELET   DO   STÁTU   GOA,   UBYTOVÁNÍ   NA   PLÁŽI,   AGONDA  
 
→   koloniální   stavby  
 
Přelet  do  jižní  Indie  -  státu  Goa,  bývalé  portugalské  kolonie.  Ubytujeme  se  v  luxusníchh               
bungalovech  nacházející  se  na  pláži.  Pláž  Agonda  je  velmi  patří  k  nejkrásnějším  plážích              
indického   pobřeží   (hodnoceno   dle   hodnotitelů   Tripadvisor).  
 
Pláž   je   písčitá,   velmi   klidná,   čistá   a   ideální   k   odpočinku,   praktikování   jógy   a   slunění.   
 
Doporučujeme   vyzkoušet   známé   ajurvédické   masáže.  
 
 
UBYTOVÁNÍ:    CINNAMON   -    http://cinnamonagonda.com/  
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Upozornění:  Ubytování  v  Agondě  -  ubytování  je  čisté,  autentické  a  místo  působí  velmi              
romanticky.  Pokoje  jsou  útulné  a  dobře  udržované.Ubytování  se  nachází  přímo  na  pláži.             
Bungalovy/chatky  jsou  však  z  přírodních  materiálů  a  tento  styl  nemusí  vyhovovat  každému.             
Východ   z   terasy   bungalovu   je   přímo   do   písku.   
…....................................................................................................................................  
DEN   8-   9   PLÁŽE   AGONDA   
 
→  čisté  bílé  pláže  →  ajuvedérské  masáže  →  meditace  →  dobré  jídlo  →  koloniální  stavby  →                 
hinduistické   chrámy  
 
Pobyt  u  oceánu,  bývalé  portugalské  kolonie.  Odpočinek  na  pláži  Agonda.  Místo  ideální  k              
odpočinku,   relaxaci   a   praktikování   jógy.  
 
UBYTOVÁNÍ:    CINNAMON   -    http://cinnamonagonda.com/  
...............................................................................................................................................  
DEN   10   ODLET   DO   DILLÍ  
 
V  dopoledních  hodinách  si  dopřejeme  poslední  lekci  jógy  a  v  pozdních  odpoledních             
hodinách   přelet   do   Dillí.   Ubytování   v   blízkosti   letiště.  
 
UBYTOVÁNÍ:    The   Taurus   Sarovar   Aerocity   Mahipalpur   
https://www.sarovarhotels.com/taurus-hotel-mahipalpur-new-delhi/    (nebo   podobné)  
...............................................................................................................................................  
DEN   11   ODLET   DO   VÍDNĚ  
Odlet   z   Indie   zpět   do   Evropy.  
...............................................................................................................................................  
LETECKÉ   SPOJENÍ  
Var.   1  
Odlet   Vídeň:   08.03.2020   22:45  
Přílet   Dillí:   09.03.2020   10:20  
 
Odlet   Dillí:   18.03.2020   14:55  
Přílet   Vídeň:   18.03.2020   18:45  
 

...............................................................................................................................................  
Var.   2  
Odlet   z   Prahy,   přestup   Helsinky.   
   2    AY1222   Z   08MAR   7   PRGHEL   HK1    1040   2    1125   1435     320   E   0   G  
   3    AY   121   Z   08MAR   7   HELDEL   HK1    1920   2    2020   0640+1   333   E   0   HS  
   4    AY   122   Z   18MAR   3   DELHEL   HK1    0935   3    1035   1445     333   E   0   HS  
   5    AY1223   Z   18MAR   3   HELPRG   HK1    1650   2    1735   1845     319   E   0   G  
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Var.   3  
Odlet   z   Prahy,   přestup   Dubaj  
   2    EK   128   T   08MAR   7   VIEDXB   HK1         3    1505   2335     388   E   0   M  

   3    EK   510   T   09MAR   1   DXBDEL   HK1         3    0420   0855     77W   E   0   M  

   4    EK   511   T   18MAR   3   DELDXB   HK1         3    1035   1300     77W   E   0   M  

   5    EK   125   T   18MAR   3   DXBVIE   HK1         3    1650   2000     77W   E   0   M  

 

 
 

CENOVÁ   NABÍDKA   Č.   1.1:  
 
CENA   ZA   OSOBU:   43   425,-Kč  
.................................................................................................................................................  
 
CENA   OBSAHUJE:  

● kvalitní   butikové   3-4   hvězdičkové   hotely   včetně   snídaní  
● kompletní   doprava   a   transfery  
● mezinárodní   letenka  
● přelety  
● vstup   do   sloní   vesnice  
● anglicky   hovořící   řidič  
● lekce   jógy   s   Evou   Berkana  
● česky   hovořící   průvodce   (2-7   den)  
● česky   hovořící   delegát   na   telefonu  
● pojištění   proti   úpadku   dle   zákona   159/99   SB  

….............................................................................................................................................  
 
CENA   NEOBSAHUJE:  

● vstupní   e-víza   do   Indie   (80   USD/os.,   platba   online)  
● vstupy   na   památky   v   Indii   (cca   35   USD)  
● ostatní   stravování,   cena   obědu   či   večeře   kolem   5   USD  
● pojištění   léčebných   výloh   a   storna  
● ostatní   aktivity   a   fakultativní   výlety  

…............................................................................................................................................  
 
CENA   DÁLE   OBSAHUJE:  

KOMPLETNÍ   SERVIS    ›   
 

✓ servis   24/7   během   pobytu   (česky   hovořící   delegát   CK)  
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✓ detailní   instrukce   ke   všem   službám  
✓ podklady   pro   cestu   vč.   rad   a   tipů   před   odjezdem  
✓ doporučení   na   krátké   výlety   /   aktivity   během   programu  
✓ ověřené   informace,   spolehlivé   služby  

 
 

PLATEBNÍ   PODMÍNKY   V   PŘÍPADĚ   OBJEDNÁNÍ   ZÁJEZDU  
 

→    50%   CENY   PROGRAMU   JE   SPLATNÝCH   DO   3   DNŮ   OD   OBJEDNÁNÍ   ZÁJEZDU  
 
POČET   ÚČASTNÍKŮ   ZÁJEZDU:    10-12   osob  

  
….............................................................................................................................................  

 
PASOVÉ   A   VÍZOVÉ   POŽADAVKY   DO   INDIE:  

DOKUMENTY  
Ke  vstupu  do  Indie  je  potřeba  cestovní  pas  ČR,  platné  indické  vízum  a  vyplněná  příjezdová                
karta.  

Indické  vízum  může  být  buď  v  elektronické  formě  vytištěného  emailu  nebo  ve  formě              
vízového  štítku  vylepeného  v  pase  Velvyslanectvím  Indie  v  Praze  nebo  jiným  zastupitelským             
úřadem   Indie   (viz   kapitola   Víza   -   režim   vstupu).  

Časová   platnost   cestovního   pasu   by   měla   být   alespoň   6   měsíců   ode   dne   vstupu   do   Indie.  
VÍZUM  
Všichni  občané  ČR  potřebují  ke  vstupu  do  Indie,  k  tranzitu  a  k  vycestování  z  Indie  platné                 
indické  vízum.  Indické  vízum  lze  získat  buď  v klasické  formě  vízového  štítku             
vylepovaného  do  cestovního  dokladu  příslušným  zastupitelským  úřadem  Indie  nebo  za           
určitých   podmínek    formou   elektronického   víza   (tzv.   e-VISA)     obdrženého   emailem.   
Vízum  si  musí  občan  ČR  obstarat  ještě  před  odjezdem  do  Indie,  obdržet  jej  až  při                
příjezdu   na   hraničním   přechodu   není   možné.  
A)   Indické   elektronické   turistické   vízum   e-VISA  
Touto  cestou  lze  žádat  o  vízum  pro  krátkodobou (do  60  dnů)  turistickou,  obchodní  nebo               
zdravotní  cestu  do  Indie.  Žádost  o  elektronické  vízum  se  vyplňuje  prostřednictvím  webové             
stránky https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration .  Žádost  o  elektronické  vízum  se        
vyplňuje  v  angličtině. Rozhodnutí  obdrží  žadatel  e-mailem  do  72  hodin.  Žádost  vyplňujte             
bez   diakritiky,   tj.   bez   háčků   a   čárek.  
Po  vyplnění  žádosti  je  třeba  uploadovat  do  systému  čtvercovou  fotografii  cestujícího,  a  to  ve               
formátu  jpg  nebo  jpeg,  a  to  s  minimálními  rozměry  350  (šířka)  x  350  (výška)  pixelů,  přičemž                 
velikost  fotografie  musí  mít  minimálně  10  KB  a  maximálně  1  MB.  Fotografie  musí  zobrazovat               
celou   tvář   cestujícího   z   čelního   pohledu,   musí   mít   bílé   pozadí   a   nesmí   mít   orámování.  

Dále  je  třeba  uploadovat  také  sken  datové  stránky  pasu,  tj.  té  strany  pasu,  na  které  je                 
fotografie  cestujícího.  Soubor  s  fotografií  musí  být  ve  formátu  pdf  a  musí  mít  velikost               
minimálně   10   KB   a   maximálně   300   KB.  
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https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
http://www.ckgo2.cz/
http://www.ckgo2.cz/


 

Součástí  žádosti  je  platba  vízového  poplatku  ve  výši  80,-  USD  zvýšeného  o  bankovní              
poplatek  (ve  výši  až  2,5  %  vízového  poplatku).  Poplatek  se  hradí  přes  internet  výlučně               
debetní  nebo  kreditní  platební  kartou  VISA  nebo  MASTERCARD.  Vzhledem  k  tomu,  že  se              
jedná  o  mezinárodní  platbu,  je  třeba  zkontrolovat,  zda  držitel  karty  má  povoleny  mezinárodní              
platby  kartou  přes  internet  a  v  jaké  výši.  Nepodaří-li  se  třikrát  platbu  kartou  uskutečnit,               
systém  žádost  zablokuje  a  je  třeba  ji  celou  zadat  znovu.  Nemáte-li  kartu  k  dispozici  nebo                
systém  danou  kartu  neakceptuje,  lze  platbu  uskutečnit  kdykoli  později  na  webové  stránce             
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/PaymentCheck ,  ale  nejpozději  4  dny  před  plánovaným        
příjezdem   do   Indie.  

Pokud  z  nějakého  důvodu  nemůžete  pokračovat  ve  vyplňování  žádosti,  lze  ji  jednoduše             
uložit,  systém  vydá  kód,  na  základě  kterého  lze  později  pokračovat  v  procesu  podání              
žádosti,   a   to   na   webové   stránce    https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Complete   Partially .  

Nejpozději  do  72  hodin  po  úspěšném  zadání  vízové  žádosti  přijde  na  zadanou  e-mailovou              
adresu  e-mail,  jehož  název  začíná  slovy  „Status  regarding“,  kterým  je  žadateli  oznámeno             
rozhodnutí  o  žádosti.  Je-li  v  kolonce  „Application  Status“  uvedeno  „Rejected“,  znamená  to,             
že  žadatel  elektronické  vízum  neobdrží  a  že  musí  žádat  o  klasické  vízum  v  papírové  podobě                
na  velvyslanectví  Indie  (viz  níže  část  B).  Je-li  v  kolonce  „Application  Status“  uvedeno              
„Granted“,  znamená  to,  že  žadatel  získal  tzv.  ETA  (Electronic  Travel  Authorization),  tj.             
elektronickou  cestovní  autorizaci,  na  základě  které  může  přicestovat  do  Indie  a  získat  na              
hraničním   přechodu   elektronické   vízum.  
E-mail  s  informací  o  udělení  elektronického  víza  je  třeba  vytisknout  na  samostatný  papír              
formátu  A4  ještě  před  odletem  do  Indie  a  předložit  u  odbavení  na  letišti.  Po  příletu  do  Indie                  
se  tento  e-mail  spolu  s  pasem  a  příjezdovou  kartou  předkládá  pasové  kontrole  na  letišti.               
nebo   v   přístavu.  

V  e-mailu  je  uvedeno,  že  cestující  je  povinen  si  před  zahájením  cesty  ověřit,  zda  elektronická                
cestovní  autorizace  ETA  nadále  platí.  Toto  ověření  se  provádí  na  webové  stránce             
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/StatusEnquiry .  Stejným  způsobem  si  může  ověřit  právo        
cestujícího  odletět  do  Indie  bez  klasického  víza  vytištěného  v  pasu  také  pracovník  letecké              
společnosti,   který   cestujícího   odbavuje   na   letišti    před   odletem   do   Indie.  

Omezující   podmínky:  
1.  e-VISA  lze  udělit  pouze  v  případě,  že  jeho  držitel  cestuje  do  Indie  na svůj  vlastní                 
cestovní  pas ,  jehož  platnost neskončí  dříve  než  6  měsíců  po  příletu  do  Indie  a  který  má                 
alespoň    2   strany   v   pase   volné .  
2.  e-VISA  lze  využít  pouze  v  případě,  že účelem  cesty  je  turistika  (tourism),  rekreace               
(recreation),  návštěva  pamětihodností  (sight  seeing),  příležitostná  návštěva  známých  nebo          
příbuzných  (casual  visit  to  meet  friends  or  relatives),  krátkodobá  lékařská  péče  (short             
duration   medical   treatment)   nebo   příležitostná   obchodní   návštěva   (casual   business   visit).  

3.  e-VISA  lze  využít  pouze  v  případě,  že  jeho  držitel  bude  mít  s  sebou  při  příletu  do  Indie                   
zpáteční  letenku  pro  cestu  z  Indie nebo  jízdenku  pro  další  cestu  z  Indie  a  také  dostatečné                 
množství   finančních   prostředků   pro   pobyt   v   Indii.  

4.  O  e-VISA  musí  cestující  požádat  minimálně 4  dny  před  cestou  do  Indie  a  maximálně                
120   dnů   před   cestou.  
5. Platnost  e-VISA  začíná  běžet  dnem  udělení  na  hraničním  přechodu  a  trvá  60  dní.               
Prodloužení   platnosti   e-VISA   ani   změna   na   jiný   typ   víza   nebo   účel   pobytu   nejsou   možné.  
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6.  e-VISA  za  účelem  turistiky  (e-Tourist  visa)  nebo  obchodu  (e-Business  visa)  lze  udělit ke  2                
vstupům  do  Indie a  e-VISA  za  účelem  zdravotním  (e-Medical  visa)  ke  3  vstupů  do  Indie.                
Držitel  takového  víza  tak  může  kdykoli  během  platnosti  víza  Indii  opustit  (např.  do  Nepálu)  a                
opět   se   do   ní   vrátit   na   stejné   vízum.  

7.    e-VISA   lze   obdržet   pouze   2x   v   témže   kalendářním   roce.  
8.   Držitel   e-VISA   víza   musí   do   Indie   přicestovat  
a)  letecky  na  jedno  z  následujících  24  letišť:  Ahmedabad  (AMD),  Amritsar  (ATQ),  Bagdodra              
(IXB),  Bengaluru  (Bangalore)  (BLR),  Delhi  (DEL),  Calicut  (Kozhikode)  (CCJ),  Coimbatore           
(CJB),  Chandigarh  (IXC),  Chennai  (Madras)  (MAA),  Gaya  (GAY),  Goa  (GOI),  Guwahati            
(GAU)  Hyderabad  (HYD),  Jaipur  (JAI),  Kochi  (Cochin)  (COK),  Kolkata  (Calcuta)  (CCU),            
Lucknow  (LKO),Mangalore  (IXE)  Mumbai  (BOM),  Nagpur  (NAG),  Pune  (PNQ),          
Thiruvananthapuram   (Trivandrum)   (TRV),   Tiruchirapalli   (TRZ)   nebo   Varanasi   (VNS)    nebo  

b)   lodí   do   jednoho   s   následujících   tří    přístavů:   Goa,   Kochi   (Cochin)   nebo   mangalore.  
Držitel   e-VISA   může   opustit   Indii   na   jakémkoli   indickém   hraničním   přechodu.  
9.  e-VISA  neopravňuje  k  cestování  do  oblastí  s  omezeným  vstupem  (Restricted  Areas,             
Protected   Areas   nebo   Cantonment   Areas).  

10. Cestující  je  povinen  strpět  sejmutí  biometrických  prvků  při  příletu  nebo  při             
odjezdu  z  Indie  spočívající  v  sejmutí  otisků  prstů,  vyfotografování  cestujícího  a  v             
učinění   podpisu.  
11.  e-VISA  nelze  vydat,  pokud  cestující  cestuje  do  Indie  na  diplomatický  pas  (Diplomatic              
Passport),   služební   pas   (Service   Passport)   nebo   úřední   pas   (Official   Passport).  

12.  O  e-VISA nesmí  žádat  osoba,  která  má  nebo  měla  státní  občanství  Pákistánu,  nebo               
jejíž  alespoň  jeden  z  rodičů  je  nebo  byl  občanem  Pákistánu .  Taková  osoba  musí  žádat  o                
klasické   vízum   na   zastupitelském   úřadu   Indie   (viz   níže   část   B)..  

13.  Po  příjezdu  do  Indie  je  držitel  e---VISA  víza  povinen  se  jím  na  požádání  prokázat                
příslušným  představitelům  policie  a  dalších  bezpečnostních  složek,  při  ubytování  v  hotelu            
nebo   při   odbavení   na   letišti.  

14. Cestující  může  s  sebou  do  Indie  přivézt  svůj  mobilní  telefon,  nesmí  ale  přivézt               
satelitní   telefon.  
Nemůže-li  cestující  splnit  některou  z  výše  uvedených  podmínek,  je  třeba,  aby  požádal             
zastupitelský  úřad  Indie  o  klasické  indické  vízum,  které  se  vylepuje  do  cestovního  dokladu              
cestujícího   ve   formě   vízového   štítku.  
Žádost  o  klasické  indické  vízum  se  vyplňuje  také  prostřednictvím  webové  stránky            
https://indianvisaonline.gov.in .  Po  otevření  této  stránky  se  klikne  na  šedý  nadpis  „Apply            
online“  umístěný  úplně  vlevo  dole  v  rubrice  „VISA  APPLYING  PROCESS“.  Otevře  se  nová              
webová  stránka  https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration ,  na  které  lze  již  začít         
vyplňovat  samotnou  vízovou  žádost.  Po  dokončení  všech  kroků  se  žádost  vytiskne  a  spolu  s               
cestovním   dokladem   doručí   na   příslušný   zastupitelský   úřad   Indie   k   vyřízení.  

Pro  Českou  republiku  je  příslušným  zastupitelským  úřadem  pouze  Velvyslanectví  Indické           
republiky  v  Praze  (viz  http://eoiprague.in/ ).  Vízovou  žádost  tam  lze  podat  v  pracovních             
dnech   v   době   mezi   09.30   a   12.00   hod.   a   vyřízení   žádosti   trvá   asi   7   dní.  

Důležité:  V  žádném  případě  není  možné  obdržet  indické  vízum  na  hraničním  přechodu             
na   letišti   v   Dillí.  
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POŽADOVANÉ   ZDRAVOTNÍ   DOKLADY   A   OČKOVÁNÍ:  
Povinné   očkování  
Pro  cesty  z  ČR  do  Indie  není  povinné  žádné  očkování .  Jedinou  výjimkou  je  případ,  kdy                
cestující  starší  6  měsíců  v  šesti  dnech  před  vstupem  na  území  Indie  navštívil  nebo  jen                
tranzitoval  přes  některý  stát  uvedený  na  webové  stránce         
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3643 .  V  tom  případě  musí  předložit  platné        
potvrzení  o  očkování  proti  žluté  zimnici  (yellow  fever)  starší  10  dnů.  Cestovateli,  který              
nepředloží  toto  potvrzení  (mezinárodní  očkovací  průkaz),  hrozí  bez  výjimky  až  6-denní            
karanténa.  Více  informací  je  na  webové  stránce        
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3638 .  11.  června  2016  vešlo  v  platnost  rozhodnutí         
Světové  zdravotnické  organizace  (WHO)  z  června  2014.  Očkování  proti  žluté  zimnici  se             
provádí   jen   jednou   za   život.  
Doporučené   očkování  
Před  odjezdem  do  Indie  se  doporučuje  nechat  se  naočkovat  proti  břišnímu  tyfu             
(typhoid   fever)   a   virové   hepatitidě   typu   A   (hepatitis   A).  
Na  mnoha  místech  Indie  se  vyskytují  infekční  nemoci,  které  přenášejí  komáři,  jako  je              
malárie,  horečka  dengue,  chikungunya,  zika  a  další.  Doporučuje  se  proto  zejména  v  době              
výskytu  komárů  chránit  se  repelenty.  Indické  repelenty  jsou  účinnější  a  levnější  než             
repelenty  zakoupené  v  ČR.  V  individuálních  případech  pomáhá  pití  toniku,  který  obsahuje             
chinin   a   jeho   odpařování   z   pokožky   komáry   odpuzuje.  
Nápoje  se  vzhledem  k  zvýšenému  nebezpečí  infekčního  onemocnění  doporučuje  pít           
zásadně  z  uzavřených  lahví  a  krabic.  Voda  z  řek,  rybníků  i  veřejných  vodovodů  je  mnohdy                
kontaminována  nebezpečnými  látkami.  Některé  potraviny,  včetně  například  rýže,  obsahují  v           
Evropě   nepovolené   množství   pesticidů.  
 

CK   GO2   KONTAKT  

…...............................................................................................................................................  

Go2   s.r.o.   

EMAIL:   info @ckgo2.cz  

TELEFON:   +   420   222   317   874  

                   +   420    604   274   083  

ADRESA:   Biskupský   dvůr   2,   Praha   1  

OTEVÍRACÍ   DOBA:   PO-PÁ   9-17   hod  

NAŠE   DALŠÍ   DESTINACE  

….............................................................................................................................................. .  
 

AUSTRÁLIE   A   PACIFICKÉ   OSTROVY   -     www.go2australia.cz   

MEXIKO   -    www.mexiko-dovolena-go2.cz  

TEL:     +   420   603   922   318    E-MAIL:    indie-nepal@ckgo2.cz        WEB:     www.i ndie-nepal. cz  

http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3643
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3643
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3638
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=3638
mailto:australie@ckgo2.cz
http://www.go2australia.cz/
http://www.ckgo2.cz/
http://www.ckgo2.cz/


 
MALEDIVY   -     www.maledivy-sri-lanka.cz  

SRI   LANKA   -    www.maledivy-sri-lanka.cz  

VIETNAM   -    www.dovolena-vietnam-go2.cz  

BALI   A   INDONÉSIE   -     www.bali-indonesie.cz  

JAPONSKO   -    www.dovolena-japonsko-go2  

USA   -     www.zajezdy-usa  
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