Indija

Goa yra mažiausia Indijos valstija, tačiau pati turtingiausia. Goa valstija savo istoriją pradeda
1510 metais, kai čia atvyko portugalas Alfonso de Albuqueque ir įkūrė mažą, bet įtakingą
vietovę. Malonus tropikų klimatas ir smėlėti Arabijos jūros paplūdimiai su palmėmis žada puikias
atostogas. Goa labai savita ir ryškiai skiriasi nuo visos Indijos. Baltos krikščioniškos bažnyčios
čia dera su senoviškomis hinduistų šventyklomis. Muzika, dainos, architektūra, maistas – visur
pajusite kultūrų mišinį, kuris ir sudaro išskirtinę Goa dvasią. Šio amžiaus viduryje čia traukė
hipiai ir hedonistai iš viso pasaulio. Goa tapo savotišku laisvės ir nerūpestingo gyvenimo
sinonimu.
Šiaurės Goa kurortinė zona - Kalangu tas, tai šiaurės Goa paplūdimių
„karalius“ – Kalangutas yra tipiškas Goa paplūdimys su linguojančiomis vėjyje palmėmis, puraus
smėlio ruožais ir daug saulės. Pavadinimas „Calangute“ reiškia „žvejų žemė“, ir iš tikrųjų – jo
kraštovaizdį paįvairina nedideli Arporos, Bagos ir Kandolimo žvejų kaimeliai. Šis paplūdimys yra
tik už kelių kilometrų nuo naktinio gyvenimo gatve vadinamos Bagos.
Baga
– populiarus paplūdimys ir turistų pamėgtas šiaurinės Goa dalies kurortas. Jis labiau populiarus
tarp vakariečių turistų, kurie nori pasimėgauti ir vandens sporto pramogomis, ir aktyviu naktiniu
gyvenimu. Bagos paplūdimys žymus pačiais išrankiausiais restoranais visame Goa. Nuo pačių
paprasčiausių paplūdimio užkandinių iki rafinuotų maitinimo įstaigų.
Arpo
ra – tipiškas šiaurinės Goa miestelis, ramesnis už netoliese esantį Bagą. Arčiausiai Arporos
esantis Bagos paplūdimys idealiai tinka tiems, kurie mėgsta kaitintis saulėje, o jeigu esate
nusiteikę ilsėtis aktyviai, čia rasite vandens pramogų. Kurorte didžiulis restoranų pasirinkimas –
jų virtuvė nuo tarptautinės iki vietinės. Arporoje šeštadieniais vyksta naktiniai turgūs. Kando
limas – aukštesnio lygio, tvarkingesnis Šiaurės Goa paplūdimys. Tai gyva, judri vietovė su
gražiu, aukso spalvos smėlio paplūdimiu, kuriame netrūksta nei kopų, nei vandens sporto
pramogų. Gatvėse galybė parduotuvių ir restoranų, kuriuose yra ką veikti. Gatvės pagyvėja
vakarais, kai paplūdimyje atsidaro daugybė žavingų laikinų medinių ir iš palmių lapų suręstų
restoranų ir barų, siūlančių vietinės ir tarptautinės virtuvės patiekalų, tarp jų ir platų asortimentą
iš jūros gėrybių paruošto vietinio maisto.

Pietų GOA kurortai - Arosimas – žinomas dėl savo gražaus paplūdimio. Didelis
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pasirinkimas vandens pramogų. Tai puiki vieta mėgstantiems pailsėti ir pasikaitinti saulėje.
Benaulimas
– labai tykus Goa paplūdimys. Žvejyba garsėjantį miestelį žmonės užplūsta dažniausiai
savaitgaliais ir vakarais. Benaulimas per daugelį metų tapo turistų pamėgta Goa vieta. Jį puošia
sidabrinis smėlis, krištolo tyrumo vandens žydrynė, palmės ir ramybe dvelkianti atmosfera.
Betalba
timas – ypatingas tuo, jog turi aukso spalvos smėlio ruožų, kur galima pailsėti, virš galvos ošiant
palmėms ir mirguliuojant Arabijos jūros bangoms. Šioje vietoje galima pamatyti daug delfinų.
Čia yra keletas viešbučių bei restoranų, kuriuose galima paragauti kai kurių Goa virtuvės
delikatesinių patiekalų ir gėrimų. Manoma, jog Betalbatimas yra vienas iš rafinuočiausių Goa
paplūdimių, kur daugelis randa ramybę ir pasijunta esąs vienas.
Centrinė Goa
Bogma
las – mažas ir išskirtinis paplūdimys centrinėje Goa dalyje, piečiau nuo Dabolim oro uosto. Puiki
vieta norintiems vandens sporto pramogų, povandeninio nardymo.
Bambo
limas – tai už 7 kilometrų nuo sostinės Panjimo, Bambolimas yra ramus ir izoliuotas kurortas,
kuriame vyrauja taikinga ir tropinė aplinka, dėl kurios šią vietovę galima būtų pavadinti ramybės
rojumi, idealiai tinkančiu pailsėti ir atjaunėti.
Vainguinimas
– yra ramus paplūdimys, nutolęs maždaug per 7 kilometrus į pietus nuo Panžimo miesto centro.
Tai užuovėjoje esantis ramus kurortas, išsidėstęs Zuario upės žiotyse ir žvelgiantis į Arabijos
jūrą, už kurio į sausumos pusę kyla neaukštos kalvos.
VIEŠBUTIS

GALIMOS IŠVYKIMO DATOS
NAKTŲ SKČ.

KAINA (n

Lapkritis: 25

Gruodis: 6,16,27

Sausis: 6
10,11
GOA'S PEARL 2*

10

2425,- (702 EU)
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PARK AVENUE 2*

VILLA AUGUSTA 2*

10

2550,- (738 EU)

10

PRAZERES RESORT 2+*

2570,- (744 EU

10

OSBORNE RESORTS 3*

10

CARINA BEACH RESORT 2*

PRIFAN'S HOLIDAY BEACH 3*

RACHI CORAL BEACH RESORT 2-*

2599,- (75

10

2648,

10

SEA BREEZE VILLAGE 2*

VILLAGE ROYAL 2*

2599,- (7

2706,- (784

10

2725,- (7

10

2725,- (789 EU

10
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RUFLES BAECH RESORT 2*

10

2755

ALOR GRANDE HOLIDAY RESORT 3*

10

KAMAT HOLIDAY HOMES 3*

10

ROCOCCO RESORT ASHVEM 3*

10

HIGHLAND BEACH RESORT 3*

COLVA CINARA 3*

2

10

10

2987

3094,- (896 EU)

LAZY LAGOON SAROVAR PORTICO SUITES 3*

LA GRACE RESORT 3*

2919,

10

10

3162,- (916
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HAATHI MAHAL 3*

10

NEELAM'S THE GRAND 4*

10

CITRUS HOTEL 3*

3239,- (

10

CASA DE GOA 3*

3249,- (941 EU)

10

NANU RESORT 3*

O HOTEL 4*

3229,- (935 EU)

3259,- (944 EU)

10

3346,- (969 EU)

10

3424,- (992 EU)

VICTOR EXOTICA BEACH RESORT 3*

10

DOUBLE TREE BY HILTON 3*

BAYWATCH RESORT 3*

10

3705

10

3705,- (10
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WHISPERING PALM RESORT 4*

10

RADISSON BLU RESORT 4*

40

10

4006,

CIDADE DE GOA BEACH RESORT 4*

10

BOGMALLO BEACH RESORT 4*

10

42

KENILWORTH&nbsp; BEACH RESORT &amp; SPA 5*

GRAND HYATT GOA 5*

10

10

4350,- (126

kainos nurodytos asmeniui (dviviečiame kambaryje)

* į kainą įskaičiuota:
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lėktuvo bilietai (skrydžiai iš Vilniaus) ;

viešbutis su parinktu maitinimu arba be maitinimo (RO, BB, HB, FB, AI) ;

pervežimas : oro uostas - viešbutis - oro uostas.

* į kaina neįskaičiuota:

viza - 370 LTL/asm. (India visa 370 LTL (108 EUR) per person.);

sveikatos draudimas;

ekskursijos;

asmeninės išlaidos.

* dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu : infoaratravel@yahoo.com
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