
30
NASVETOV ZA 

POCENI POTOVANJE 

PO INDIJI



POJDI NA 
POT, KO 
ZAČENJA 
DEŽEVATI

Da bodo cene kolikor se da nizke, 
vreme pa še vedno znosno, 
se na pot odpravi v mesecih 
pred monsunom oziroma pred 
peklensko vročino. Najbolje na 
začetku poletja. Decembra in 
januarja denarnica trpi.

PRE-PAID 
TAXI ZA 
MIRNO 
VEST

Frontalni napad voznikov rikš 
vseh mogočih oblik in barv se 
zgodi takoj po izstopu iz letališča. 
Najbolje se mu izogneš tako, 
da na okencu plačaš pre-paid 
taxi in si tako izogneš težkim 
pogajanjem že prvi dan.



SKRITI 
DAVEK NA 
UMAZANE 
SOBE

Ni samoumevno, da ti bodo v 
hotelu dali sobo brez TV-ja in 
klime, zato to izrecno poudari. 
“Do you have anything cheaper?” 
je sveto vprašanje, ki se skoraj 
vedno obrestuje. In ja, pazi na
vse mogoče dodatne davke. 

“A LONELY 
PLANET JE 
NUJEN?”

Odvisno. Če obožuješ vonj 
po knjigah in šelestenje listov, 
potem ja. Če pa bi se rad izognil 
stroškom nakupa vodiča, potem 
si na telefon naloži aplikacijo 
Tripadvisor in v zaznamke dodaj 
WikiTravel. Bo povsem dovolj.



DOSTOP 
DO 
NETA NA 
TELEFONU

Da bodo Google Map, Tripadvisor 
in kakšen forum s pomembno 
vsebino ves čas pri roki, si 
priskrbi indijsko SIM kartico, na 
katero naloži nekaj € za prenos 
podatkov. Priporočam Vodafone, 
kjer to znese okoli 5 eur za 1 GB.

TAJ 
MAHAL 
TE BO 
POČAKAL

Skoraj vse znamenitosti, ki jih 
vidiš na plakatih Incredible !ndia, 
te bodo udarile po žepu. Pošteno 
udarile. Preprosto se jim izogni. 
Nikamor ne bodo pobegnile in 
bodo tu tudi takrat, ko bo tvoja 
denarnica debelejša.



10 IN 20 
RUPIJ 
NI TAKO 
MALO

Pogajanja so zajebana in Indijci so 
pravi mojstri. Ne padi na štos, da 
se je potrebno pogajati samo 50 
rupij gor in 50 rupij dol. Poskusi z 
20 ali celo 10. Konec potovanja 
se bo tebi zelo poznalo, njih pa 
vseeno ne boš oškodoval.

SLEEPER 
RAZRED 
JE ZAKON

Vozovnice za vlake kupuj na 
železniški postaji in se tako 
izogni dodatnim provizijam 
preprodajalcev. In četudi ti 
ponudijo višje razrede, vedno 
vzami “Sleeper Class”. Je udobno 
pravo indijsko doživetje.



ČUDNE 
CENE ZA 
RIKŠE

“Enkrat stane 150, drugič 80,” se 
pogosto pritožujejo popotniki. Da 
se izgoneš večnim enigmam okoli 
cen rikš, vprašaj lastnika hotela, 
koliko on meni, da bo stala do 
tvoje destinacije in s to ceno v 
mislih pristopi k pogajanjem.

WC PAPIR 
IN MILO 
“TO GO”

V nekaterih hotelih (pa tudi v 
Starbucksu, McDonaldsu in 
še kje) je WC papirja in mila na 
pretek. Saj jih ne oškodujemo 
preveč, če si kakšnega 
“spodobimo”, ne? Papir vseh 
oblik je v Indiji noro drag.



RAJE 
BRIVEC 
KOT 
BRITVICE

Britvice so v Indiji kot prvo 
drage, kot drugo pa pogosto 
izpostavljene umazaniji. Če se 
moraš obriti, stopi do lokalnega 
brivca in za kakšen evro te bo 
obril “na dojenčkovo ritko”. Tudi 
pod pazduhami, morda še kje ...

ZOBNA 
PASTA JE 
SKORAJ 
ĐABE

Repelenti za komarje (sicer le tisti 
brez DEET-a), zobne paste in trda 
mila so v Indiji zelo poceni. Ne 
nosi tega s seboj. Po drugi strani 
pa so šamponi, balzami, geli za 
tuširanje in vse oblike papirja 
(robčki, WC papir) svinjsko dragi.



ZAJTRK  
ZA POL 
EVRA

Ko se zbudiš (oziroma ko te 
zbudi mešanica vročine in hrupa 
s ceste), se, še preden si umiješ 
zobe, odpravi na potepet po 
mestu in pri uličnih prodajalcih užij 
odličen in poceni zajtrk. Kakšna 
jajčka, pa čaj, morda še samosa.

THALI,  
DA BOŠ 
RES  
SIT

Thali je jed, ki je ni nikoli konec. 
Riž in tisoč in ena priloga, 
marsikatera v neomejenih 
količinah, ko z zajemalko prileti na 
tvoj krožnik. Pol evra za kraljevsko 
pojedino in neoizogibno zaprtje 
zaradi prevelike količne riža. Top!



GRELNIK 
VODE ZA 
SIT POP-
OLDAN

Če si, tako kot jaz, ves čas 
lačen, potem bo grelnik vode tvoj 
najboljši prijatelj. Za popoldansko 
malico na ulici kupi kakšno 
samoso ali paroto, v mali 
trgovinici pa instant juhico, ki jo le 
preliješ z vročo vodo.

KUPUJ 
5-LITRSKE
VODE

Če ostajaš na enem mestu dalj 
časa (kar je pri poceni potovanjih 
sploh zaželeno), v trgovini 
namesto 1,5-litrskih plastenk 
vode kupuj 5-litrske. Ko boš to 
naredil desetkrat, boš prihranil 
vsaj 10 eur. 



POCENI 
PIVO 

V Indiji je pivo redka dobrina. 
Nimajo “petrolov” in “six-packov”, 
zato je najboljše plačati nekomu 
20 rupij, da namesto tebe stoji v 
dolgi vrsti lokalnega liquor shopa. 
Tam ga dobiš za en evro. Izjema 
je Goa, kjer je piva na pretek.

TISTI 
DNEVI V 
MESECU

Katja vsem damam, 
gospodičnam in gospem 
svetuje, da se na pot odpravijo z 
menstrualno posodico. Pravi, da 
je “vse-kar-je-pač-potrebno-da-
to-štima” v Indiji na voljo. Pa še 
vložki in tamponi so dragi.



SPAT IN 
JEST V 
ASHRAM

“Si že slišal za ashram? To so tisti 
samostani, kjer lahko spiš in ješ 
skoraj zastonj, pa še nihče ti ne 
teži”, pravijo popotniki. Če si za 
meditacijo, jogo in poglabljanje 
vase, potem je kakšen teden v 
ashramu super in poceni izkušnja. 

ZASTONJ 
OBROK PO 
INDIJSKO

Nekaj (verjetno ogromno, ampak 
za vse človek ne more vedeti) 
svetih mest, kot je denimo 
Golden Temple v Amritsarju, 
obiskovalcem ponuja zastonj 
obrok. Odličen je. Pogoj je le, da 
nič ne pustiš na krožniku.



Z 
LETALOM 
NA POT

Razdalje v Indiji so brez problema 
kot iz Ljubljane v Moskvo, zato 
je včasih pametno leteti. Preveri 
SpiceJet, IndieGo in JetConnect. 
Bodi pozoren da odkljukaš 
“obrok na letalu”, ker je včasih 
obkljukan že po defaultu.

PRINESI 
HRANO S 
SEBOJ

Včasih je potrebno na letališčih 
prespati kakšno noč, včasih 
počakati kakšno urico. Če prideš 
sredi noči, morda do jutra. Hrana 
tam je draga, zato prinesi kakšne 
okusne Oreo piškote ali dobro 
zapakirano samoso.



LOKALNI 
BUSI ZA 
KRATKE 
POTI

Za kratke poti (kar v Indiji pomeni 
za razdalje do 300 kilometrov) je 
pametno stopiti na lokalni bus, 
držati pesti, da te čaka sedež in 
kupiti poceni vozovnico kar na 
busu. Cene so enotne, zato ni 
strahu, da bi te nategnilil.

VELIKO NI 
VEDNO 
DRAGO

Da so velika mesta v Indiji, kot 
denimo Mumbai, Delhi in Kolkata, 
tudi najdražja, je mit. V vseh teh 
mestih se najdejo predeli, kjer 
so poceni tako hoteli, kot tudi 
hrana. Le malce drugje so, kot 
pričakuješ na prvi pogled.



OSTANI IN 
JEJ KAR 
SPODAJ

V restavracijah te bodo pogosto 
iz spodnjega nadstropja poslali v 
zgornje, kjer klima dela nadure. 
V tem prostoru pa je hrana 
tudi dražja. Ostani spodaj, jej z 
domačini, užij umazanijo z ulice. 
To je najlepše!

RIKŠE 
STRAN OD 
VHODOV

Vse rikše in taksiji, ki so parkirani 
tik pred vhodom v železniško 
ali avtobusno postajo, so tiste 
najdražje. Stopi malce stran, 
odloži nahrbtnik, privošči si chai in 
povprašaj naokoli. 



NIČ NE 
BOOKIRAJ 
V NAPREJ

Pogajanja na licu mesta so še 
vedno obrodila sadove, zato nikar 
ne bookiraj hotelov ali kakšnih 
ogledov znamenitosti v naprej. 
Ne le, da boš prihranil, takšno 
početje se bo praviloma izjalovilo, 
ker v Indiji obstaja le “plan G”.

BELEŽI 
STROŠKE 
VSAK DAN

V beležko, v Excel, na roko, za 
uho. Kamor želiš. Beleži stroške 
najema sobe, hrane, prevozov 
in ostalega. Spremljal porabo 
dnevno in si postavi zgornji limit. 
Če ga presežeš, ni razloga za 
preplah, le jutri ne bo piva. 



BREZ 
SLABE 
VESTI

Tisoče obrazov, tisoče parov in 
neparov rok in nog, tisoče slepih 
oči, ki bo prosilo za rupij ali dva, 
naj ti ne vzbudi slabe vesti, če 
boš preprosto rekel: “Ne.”  
Seveda na lep in prijazen način.

UŽIVAJ.

www.povsodjelepo.com


