Ινδία – Χρυσό Τρίγωνο
8 ήµερο οµαδικό
ΤΖΑΪΠΟΥΡ – ΑΜΠΕΡ – ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ – ΑΓΚΡΑ – ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΡΟΥΡΙΟ – ∆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 (280 χλµ)
Άφιξη στην Ινδία, την χώρα της φαντασίας και της
προσδοκίας. Προσγειωνόµαστε στο αεροδρόµιο του ∆ελχί,
από όπου µε πούλµαν συνεχίζουµε για να χορτάσουµε τις
αισθήσεις σας, µε εικόνες απίστευτες. Πέντε περίπου ώρες,
θα διαρκέσει αυτός ο καταιγισµός εικόνων, που έχουµε
προγραµµατίσει να σας δείξουµε. Άφιξη στη Τζαϊπούρ και
αµέσως θα διαπιστώσετε, γιατί η πόλη είναι µία από τις
καλλονές της χώρας, βραβευµένη µε κτίρια και παλάτια, σε
τέτοιες αποχρώσεις που δίνουν στην Τζαϊπούρ, τα ευχάριστα
χρώµατα του δειλινού. Βγείτε στους δρόµους, υπαίθριοι
πωλητές λουλουδιών, άντρες και γυναίκες, δίνουν µια εικόνα
ανάλαφρη
και
ευωδιαστή
στην
πόλη.
3η µέρα: Τζαϊπούρ –Άµπέρ – Κεχριµπαρένια Πολιτεία
Με τη πρωινή ξενάγηση θα γνωρίσετε την ερειπωµένη πόλη
Αµπέρ, έδρα των ηγεµόνων της φυλής Μίνα, όπου θα σας
µεταφέρουµε στην πλάτη ελέφαντα για να µάθετε και εσείς,
γιατί την λένε Κεχριµπάρι και την προτίµησε ο Τζάϊ Σίντν για
κατοικία του. Θα επισκεφθείτε το ναό Κάλι, το Παλάτι των
κατόπτρων και τα ιδιαίτερα δωµάτια του Μαχαραγιά. Με την
επιστροφή σας στη Τζαϊπούρ, ο συνοδός σας θα σας
αποκαλύψει το Παλάτι των ανέµων, το αστεροσκοπείο
Jantar Manter (κοντά στο City Palace), µε ακριβή εργαλεία
µέτρησης του χρόνου και των ουράνιων σωµάτων και το
Κυβερνείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας τριγυρίστε στα
µαγαζιά.

4η µέρα: Τζαϊπούρ – Φατεχπούρ Σικρί-Άγκρα (238 χλµ)
Η σηµερινή σας εκδροµή έχει ως πρώτη στάση την
ακατοίκητη πια πόλη Φατεχπούρ Σικρί (πόλη της Νίκης),
χτισµένη από τον αυτοκράτορα Άκµπαρ τον Μεγάλο και
γνωστή για το µαρµάρινο Ναό µε τον µουσουλµάνο Άγιο
Shaik Salim Chisti, θαµµένο κάτω από σκέπη µε
µαργαριτάρια. Συνεχίζετε για την Άγκρα, πατρίδα του Ταζ
Μαχάλ, παλιά πρωτεύουσα των Βασιλείων των Μουγκάλ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της περιοχής. ∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: Άγκρα – Ταζ Μαχάλ – Κόκκινο Φρούριο-‘Αγκρα
Τα ΜΠΚ της UNESCO, Ταζ Μαχάλ και Κόκκινο Φρούριο, έχουν
διαχρονική αξία. Πρώτη επίσκεψη το πολύ- φωτογραφηµένο
µαρµάρινο µαυσωλείο Ισλαµικής αρχιτε- κτονικής Tαζ
Mαχάλ, χτισµένο από το σουλτάνο Σαχ Τζαχάν για την πιο
αγαπηµένη από τις γυναίκες του. Ακολουθεί το Κόκκινο
φρούριο, µε τα ογκώδη κτίσµατα της οικίας των Μουγκάλ.
Υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο.
6η µέρα: Άγκρα–Μαυσωλείο Humayun- ∆ελχί (230 χλµ)
Πρωινή µεταφορά στην Ινδική πρωτεύουσα και έδρα των
πολλών εθνικοτήτων το ∆ελχί. Θα επισκεφτείτε το Μαυσωλείο
Humayun, το ΜΠΚ της UNESCO, το οποίο αναπτύσσεται
οριζόντια µε τον επιβλητικό θόλο και την πρόσοψη που
ελαφρύνεται από οβάλ τόξα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος.
7η µέρα: ∆ελχί – Περιήγηση – Qutub Minar
Ένας συνδυασµός επισκέψεων ανάµεσα στο Νέο και το
Παλιό ∆ελχί, 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
απο
ιστορίες
Mαχαραγιάδων.

7η µέρα: Συνέχεια
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–Αθήνα
Πρωινή πτήση για Αθήνα µε ενδιάµεσο σταθµό.

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

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*
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν άλλα αντίστοιχα
ξενοδοχεία
•
•

Αναχωρήσεις

28/01 & κάθε
Παρασκευή από 6/1030/3/18 (εκτός
εορτών)

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

∆εν απαιτούνται εµβόλια ή άλλου
είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πουθενά πόσιµο και
συνιστούµε το εµφιαλωµένο

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
•

Απαραίτητο διαβατήριο µε 6µηνη
ισχύ

29/12

€ 850

€ 999

+ € 290

+ € 320

+ € 380

+ € 120

+ € 170

+ € 210

€ 660

∆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

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
● Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Υγειονοµικές Προφυλάξεις:

22/12

Σηµειώσεις:
•

•

Οι αναχωρήσεις εκτελούνται µε ελάχιστη
συµµετοχή 15 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
Σελίδα 2 από 2

