ΙΝΔΙΑ
ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ - 8 Ημέρες / 05 Νύχτες
Δελχί (2) – Agra (1) – Jaipur (2)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2014-2015
Ελάχιστη Συμμετοχή 2 άτομα!
1η Ημέρα, Αθήνα – Δελχί
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο προς Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
2η Ημέρα, Δελχί
Άφιξη στο Δελχί, συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και στη συνέχεια προς το ξενοδοχείο.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για την απαραίτητη ξεκούραση.
Ανακαλύψτε το απόγευμα το μαγευτικό Δελχί, επισκεφτείτε το Ναό Akshardham, ο οποίος
συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός Ναός ή
εξερευνήστε κάποια από τις μεγάλες αγορές της Ινδικής πρωτεύουσας! Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα, Δελχί
Μετά το πρωινό, ξενάγηση μισής ημέρας στην Πόλη του Δελχί. Το Δελχί είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας
και μια σημαντική πύλη εισόδου στη χώρα. Το Νέο Δελχί αντανακλά επίσης την κληρονομιά της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας που έχει μείνει πίσω. Ο διαχωρισμός μεταξύ του Νέου & του Παλαιού Δελχί
είναι η διάκριση μεταξύ των πρωτευουσών των Βρετανών & των Moghuls αντίστοιχα. Κάποια από τα
αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Jama Masjid, το μεγαλύτερο τζαμί στην Ινδία, χτισμένο από τον Shah
Jahan, καθώς και το Rajghat – τον χώρο αποτέφρωσης του Μαχάτμα Γκάντι, ένα σημαντικό μέρος για
τους Ινδούς, το Κόκκινο Φρούριο, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε από τον Shah Jahan, και θα
θαυμάσουμε την Πύλη της Ινδίας, το Προεδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, και το Qutab Minar, τον
μεγαλύτερο μιναρέ της Ινδίας, ένα μνημείο προστατευόμενο από την Unesco. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για το δείπνο μας. Διανυκτέρευση.
4η Ημέρα, Δελχί - Άγκρα {οδικώς} (208 χλμ, 4 περίπου ώρες)
Μετά το πρωινό αναχώρηση με λεωφορείο για την Άγκρα όπου θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα ξενάγηση στην πόλη της Άγκρα, με κύρια αξιοθέατα το Φρούριο της Άγκρα και φυσικά το
επιβλητικό Taj Mahal. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα, Άγκρα – Τζαϊπούρ μέσω Fatehpur Sikri {οδικώς} (240 χλμ, 5 περίπου ώρες)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Τζαϊπούρ μέσω του Fatehpur Sikri. Το Fatehpur Sikri - χτισμένο
από τον αυτοκράτορα Akbar το 1569, ήταν η παλιά πρωτεύουσα του Moghuls, που εγκαταλείφθηκε
μετά από 15 χρόνια εξαιτίας της έλλειψης του νερού. Το κεκλιμένο επίπεδο της πόλης ήταν
διαμορφωμένο σε ταράτσες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για διάφορα συγκροτήματα όπως το Jami
Masjid, το Buland-Darwazah και ο τάφος του Σεϊχη Salim Chishti. Το αποτελεσματικό σύστημα
αποχέτευσης και ύδρευσης που δημιουργήθηκε εδώ, υποδηλώνει μια ευφυέστατη πολεοδομική
χωροταξία από τον Αυτοκράτορα των Mughals.
Μετά την επίσκεψη στο Fatehpur Sikri, συνεχίζουμε για την Τζαϊπουρ όπου θα εγκατασταθούμε στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η Ημέρα, Τζαϊπούρ
Η Jaipur, γνωστή ως και η Ροζ Πόλη είναι ένας σημαντικός προορισμός στο Χρυσό Τρίγωνο του
Ινδικού τουρισμού. ιδρύθηκε το 1727 μ.Χ. από τον αστρονόμο βασιλιά Sawai Jai Singh. Το ροζ χρώμα
χρησιμοποιούνταν κατά την οικοδόμηση της για να δημιουργήσει την εντύπωση της κόκκινης
αμμόπετρας που είχαν τα κτίρια των πόλεων των Mughals, και ξαναβάφτηκε το 1876, κατά την
επίσκεψη του πρίγκιπα της Ουαλίας κατά την Εκδρομή του στο φρούριο Ambert. Για τους πιο
τολμηρούς η ανάβαση θα γίνει με ελέφαντα από τους πρόποδες του Aravallis έως την είσοδο του
φρουρίου, που βρίσκεται σε απόσταση 11 χλμ. από την Τζαϊπούρ, και ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της

επαρχίας Jaipur. Η κατασκευή του φρουρίου άρχισε το 1592 από τον Raja Man Singh, στρατιωτικό
διοικητή του Ραϊπούτ την εποχή του αυτοκράτορα Ακμπάρ και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα
αρχιτεκτονικής του Rajput. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η Ημέρα – Τζαϊπουρ – Δελχί
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Δελχί, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με
τις ώρες πτήσεων) για μία τελευταία βόλτα στην τοπική αγορά για τα ψώνια και τα αναμνηστικά σας.
Μετάβαση στο Αεροδρόμιο για την πτήση προς Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
8η Ημέρα – Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα έπειτα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον Κόσμο της Ινδίας!!

Η Ινδία έχει τόσα πολλά πρόσωπα και τελικά από εσάς εξαρτάται ποιο από όλα θα διαλέξετε να δείτε!

Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €1230
Επιβάρυνση μονόκλινου: €180
Συμπεριλαμβάνονται:









Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΔΕΛΧΙ – ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσο σταθμό
Φόροι Αεροδρομίων
5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*, με πρωινό μπουφέ, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα.
5 Δείπνα στα ξενοδοχεία
Όλες οι μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο.
Είσοδοι στα Αξιοθέατα και τα Μνημεία της κάθε πόλης.
Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός κατά τη διάρκεια της περιήγησης στα αξιοθέατα.
Ταξιδιωτική Ασφάλεια.

ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται:







Υπηρεσίες έκδοσης Βίζας Ινδιας (Περίπου 55€) (Απαιτείται αυτοπρόσωπη παράσταση του
πελάτη στην υπηρεσία έκδοσης Βίζας Ινδίας στην Αθήνα.).
Χρεώσεις Φωτογραφικής Μηχανής / Βιντεοκάμερας στα Αξιοθέατα.
Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα.
Φιλοδωρήματα.
Αχθοφορικά.
Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται».

Σημειώσεις:
1. Η τιμολόγηση έχει γίνει βάσει οικονομικών ναύλων των Αεροπορικών εταιριών, και ισχύει
βάση διαθεσιμότητας των ανωτέρω ναύλων.
2. Η Οριστικοποίηση συμμετοχής πραγματοποιείται με προκαταβολή €600, και υπογραφή της
Σύμβασης Ατομικού Ταξιδιου, μεταξύ του Γραφείου μας και των Συμμετεχόντων.
3. Το Διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής.
4. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσμευτική και
μπορούν να τροποποιηθούν με κύριο γνώμονα πάντα την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
5. Τα ξενοδοχεία οριστικοποιούνται μετά την δήλωση συμμετοχής και ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα.

