Ινδία – Τα µυστικά του Γάγγη
11 ήµερο οµαδικό
ΤΖΑΪΠΟΥΡ – ΑΜΠΕΡ – ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ – ΑΓΚΡΑ – ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
ΤΖΑΝΣΙ – ΟΡΤΣΑ – ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ – ΒΑΡΑΝΑΣΙ – ΣΑΡΝΑΘ – ∆ΕΛΧΙ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι, σε µία αχανή χώρα, γεµάτη από µυστήριο, χρώµα, εικόνες, µύθους, χιλιάδες
θεούς, θρησκευτικές παραδόσεις, µοναδική αρχιτεκτονική, εκπληκτικές αντιθέσεις, πλούσια πολιτιστική
κληρονοµιά και ποικιλία από προορισµούς και συνδυασµούς αυτών για να διαλέξετε !
1η µέρα: Αθήνα – ∆ελχί
Αναχώρηση για την Κεντρική Ασία µε στόχο να σας γνωρίσουµε
την Ινδία, µία από τις πιο µυστηριώδης χώρες του πλανήτη.
Ολονύκτια πτήση.
2η µέρα: ∆ελχί-Τζαϊπούρ (258 χλµ)
Άφιξη στο αεροδρόµιο του ∆ελχί όπου θα σας περιµένει ο τοπικός
µας αντιπρόσωπος. Μεταφορά στη Tζαϊµπούρ και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα είναι ελεύθερο και θα
παρακολουθήσετε µία παράσταση bollywood στο Raj Mandir
Theater. ∆είπνο & διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας.
3η µέρα: Τζαϊπούρ - Αµπέρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Εκδροµή στην Αµέρ. Μπορείτε να
απολαύσετε βόλτα πάνω σε ελέφαντα ενώ ανεβαίνετε προς το
φρούριο, Αµέρ – που έχει στην είσοδό του το ναό της Κάλι.
Συνεχίζετε για το παλάτι της πόλης & το ανάκτορο , το
αστεροσκοπείο & θα θαυµάσετε τη διάσηµη πρόσοψη της Χαβά
Μαχάλ µε τα πολυάριθµα παραθυράκια, (σηµείο που βοηθούσε τις
κοπέλες να βλέπουν τους περαστικούς, χωρίς να γίνονται
αντιληπτές). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο & διανυκτέρευση
4η µέρα: Τζαϊπούρ – Φατεχπούρ Σικρί-Άγκρα (238 χλµ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σηµερινή σας εκδροµή έχει ως πρώτη
στάση στο χωριό Αµπανέρι µε το διάκοσµο που σχηµατίζουν τα
πολυάριθµα σκαλοπάτια µέχρι την επιφάνεια του νερού. Επόµενη
στάση η ακατοίκητη πια πόλη Φατεχπούρ Σικρί (πόλη της Νίκης),
χτισµένη από τον αυτοκράτορα Άκµπαρ τον Μεγάλο και γνωστή για
το µαρµάρινο Τζαµί. Συνεχίζετε για την Άγκρα, πατρίδα του Ταζ
Μαχάλ, παλιά πρωτεύουσα των Βασιλείων των Μουγκάλ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της περιοχής. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

5η µέρα: Άγκρα
Μετά το πρωινό, θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη στο Ταζ Μαχάλ
και στο φρούριο της Άγκρα. ∆είπνο εντός του ξενοδοχείου και
διανυκτέρευση.
6η µέρα: Άγκρα – ∆ελχί (204 χλµ)
Μεταφορά στο ∆ελχί. Η συνοδός σας θα προτείνει να κάνετε µία
µικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης περιµετρικά του Προεδρικού
µεγάρου και αν υπάρχει δυνατότητα θα σας δοθεί χρόνος
ελεύθερος στην παραδοσιακή αγορά Τζαν Πατ. Ακολουθεί
µεταφορά στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η µέρα: ∆ελχί
Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει η ξενάγηση της πόλης . Ένας
συνδυασµός επισκέψεων ανάµεσα στο Νέο και το Παλιό ∆ελχί ο
σηµερινός, για να δείτε τις καλοσχεδιασµένες λεωφόρους του νέου,
αλλά και τη γοητεία των περασµένων χρόνων του παλιού µε τα
µαρµάρινα παλάτια, τζαµιά και παζάρια, που έρχονται σαν µια
σειρά εικόνων από ιστορίες Mαχαραγιάδων. Θα περιηγηθείτε στο
απέριττο µνηµείο του Γκάντι(Ρατζ Γκατ), & περνώντας έξω από το
Kόκκινο Φρούριο, θα συνεχίσετε για το τζαµί Γισµά Mαχίντ, θα
επισκεφθείτε το µεγαλύτερο τζαµί της Ινδίας(Τζαµά Μόσκ), το
ιστορικό παζάρι Tσάντµι Σοκ και το ναό Λάµι Nαράι. ∆είπνο εντός
ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
8Η µέρα: ∆ελχί – Βαρανάσι – Γάγγης
Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει η µεταφορά σας στο
αεροδρόµιο και πτήση για το Βαρανάσι. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ πριν το δείπνο, θα
θαυµάσετε την ιερή τελετή Αάρτι στο ποταµό Γάγγη. ∆είπνο εντός
του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

9η µέρα: Βαρανάσι – Σαρνάθ – Καζουράχο
Νωρίς το πρωί θα γίνει η πρωινή βαρκάδα στον ιερό ποταµό Γάγγη
υπό τους ήχους των καµπάνων των τοπικών ναών. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για πρωινό και ακολουθεί εκδροµή στη Βουδιστική πόλη
Σαρνάθ, εκεί όπου πρωτοδίδαξε ο Βούδας πριν από 2500 χρόνια.
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Καζουράχο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προαιρετική παρακολούθηση του σώου περιµετρικά
των ναών ή τη παράσταση λαϊκών χορών. ∆είπνο και
διανυκτέρευση

Περιλαµβάνονται
● Αεροπορικά εισιτήρια (πτήσεις µέσω άλλης πόλης)..µε
Turkish ή Qatar ή Emirates
● ∆ιαµονή σε 5* ξενοδοχεία
● Ηµιδιατροφή κάθε µέρα
● Μεταφορές & εκδροµές όπως αναφέρονται στο
πρόγραµµα
● Τοπικοί έµπειροι ξεναγοί
● Έµπειρος συνοδός από Ελλάδα (σε οµαδικές
αναχωρήσεις )

10η µέρα: Καζουράχο-Τζανσί-∆ελχί
Μετά το πρωινό, θα ξεναγηθείτε στους ερωτικούς (Ινδουιστικούς)
και στους τζαϊνιστικούς ναούς της πόλης. Μεταφορά στο σταθµό
των τραίνων του Τζανσί και απογευµατινή αναχώρηση µε το τραίνο
για ∆ελχί. Με την άφιξη, θα γίνει µεταφορά στο ξενοδοχείο του ∆ελχί
(κοντά στο αεροδρόµιο) για ξεκούραση.

● Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Ενδεικτικές πτήσεις της Qatar:
Αθήνα 12.40 - Ντόχα 17.50
Ντόχα 19.55 – ∆ελχί 01.55+1
∆ελχί 09.45 – Ντόχα 11.35
Ντόχα 15.00 – Αθήνα 19.10

11η µέρα: ∆ελχί – Αθήνα
Πρωινή µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µε
ενδιάµεσο σταθµό. Άφιξη την ίδια ηµέρα στην Αθήνα.

Προτεινόµενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:
•
2 νύχτες Τζαιπούρ – Holiday Inn ή Hilton 5*
•
2 νύχτες Άγκρα–Ramada ή Crystal Sarovar Premier 5*
•
2 νύχτες ∆ελχί – Crowne Plaza Okhla ή Suryaa 5*
•
1 νύχτα Βαρανάσι – Rivatas ή Radisson hotel 5*
•
1 νύχτa Καζουράχο – Radisson hotel 5*
•
1 νύχτα ∆ελχί The Pride Aerocity 5*
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν άλλα αντίστοιχα ξενοδοχεία

∆εν περιλαµβάνονται
•
Φόροι αεροδροµίων, ατοµική ιατροφαρµακευτική
ασφάλιση, είσοδοι € 680
•
Βίζα εισόδου στην Ινδία € 65 περίπου η οποία
εκδίδεται ηλεκτρονικά από το γραφείο µας και
απαιτούνται 5 εργάσιµες ηµέρες
•
Τοπικοί φόροι για φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά
(καταβάλλονται µόνο στην Ινδία) € 70

Σηµειώσεις:
•
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται µε ελάχιστη συµµετοχή
20 ατόµων. Σε περίπτωση που η συµµετοχή είναι
µικρότερη (10 άτοµα) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται µε επιβάρυνση 95 € το άτοµο.
•
Υπάρχει περίπτωση επιβάρυνση εορταστικού
δείπνου (Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς) στα
ξενοδοχεία

Αναχωρήσεις

28/1 & κάθε
Παρασκευή από
6/10-30/3/18
(εκτός εορτών)

Κατ’ άτομο
σε δίκλινο
δωμάτιο
Επιβάρυνση
μονοκλίνου
Κατ’ άτομο
σε δίκλινο
ατομικό
αγγλόφωνο
πρόγραμμα

22/12

29/12

€ 1.280

€ 1.450

€ 1.599

+ € 380

+ € 430

+ € 480

+ € 210

+ € 240

+ € 290

Ταξιδιωτικά έγγραφα:

•

Απαραίτητο διαβατήριο µε 6µηνη ισχύ
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