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“Χρώματα, Αρώματα, Παλάτια και Bollywood”
Jaipur (2) – Agra (2) – Khajuraho (1) – Varanasi (1) – Δελχί (3)

1η Ημέρα , Πάτρα – Αθήνα – Δελχί
Αναχώρηση από την Πάτρα με προορισμό το αεροδρόμιο. Μετά τον έλεγχο επιβίβαση στο αεροπλάνο
για την πτήση μας προς Δελχί με μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
2η Ημέρα , Δελχί – Τζαϊπούρ {οδικώς} (260 χλμ & 5 περίπου ώρες)
Άφιξη στο Δελχί νωρίς το πρωί όπου θα συναντήσουμε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για τη Τζαϊπούρ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για
την απαραίτητη ξεκούραση. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο Τσόκκι Ντάννι για να απολαύσουμε
τοπικούς χορούς, ακροβάτες και να κάνουμε τατουάζ χέννας. Το Τσόκκι Ντάννι (Chokhi Dhani) είναι
συνώνυμο με την κουλτουρα της περιοχής του Rajastahn από το 1989. Απλωμένο σε 10 στρέμματα
αγροτικής γης, φιλόξενει πολλούς παραδοσιακούς καλλιτέχνες στις εξέδρες που είναι διάσπαρτες σε
όλη την έκταση του. Ένας «πολυχώρος» που προσελκύει ντόπιους και ξένους τουρίστες οι οποίοι
θέλουν να ερθουν σε επαφή με τις γεύσεις, τις μουσικές και την κουλτούρα του Ρατζαστάν. Ένα
πανηγύρι δημιουργείται κάθε βράδυ στο χωριό ως συνέχεια της παράδοσης του Rajastahn. Στη
συνέχεια επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η Ημέρα, Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό ακολουθεί ξενάγηση ολόκληρης ημέρας στα αξιοθέατα της 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, μίας από τις
μεγαλύτερες φατρίες ηγεμόνων της Kachhawaha. 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.
4η Ημέρα, Τζαϊπούρ - Άγκρα - μέσω Fatehpur Sikri {οδικώς} (240 χλμ, 5 περίπου ώρες)
Μετά το πρωινό αναχώρηση με λεωφορείο για την Agra με επίσκεψη καθ 'οδόν στο 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 Άγκρα όπου θα εγκατασταθούμε στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα, Άγκρα
Νωρίς το πρωί θα επισκεφτούμε το επιβλητικό Taj Mahal, με τις αποχρώσεις της ανατολής να
αποτυπώνονται στο υψηλής ποιότητας λευκό του μάρμαρο! Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρόγευμα.
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Φρούριο συμπεριλαμβανομένων του εργοστασίου μαρμάρων και του
παζαριού. Η Agra αναφέρθηκε στο διάσημο ινδουιστικό έπος Mahabharata, ως το δάσος της Agraban
κοντά στην Ματούρα. Ο Badal Singh ίδρυσε την πόλη το 1475. Το Taj Mahal αντικατοπτρίζει την
ένταση της αγάπης. Το Taj Mahal, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Shah Jahan στη μνήμη της
συζύγου του Mumtaz Mahal. Η κατασκευή του Taj άρχισε το 1631 και ολοκληρώθηκε το 1653. Το
φρούριο της Agra-Χτισμένο από τον μεγάλο αυτοκράτορα Akbar το 1565 μ.Χ. είναι ένα αριστούργημα
αρχιτεκτονικής και κατασκευής. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο, χρόνος για ξεκούραση, αλλά και για μία
βόλτα με τα χαρακτηριστικά Τουκ-Τουκ για όποιον θέλει να εξερευνήσει την πόλη περισσότερο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η Ημέρα, Agra - Jhansi {Με τρένο} Jhansi - Khajuraho μέσω Orcha. {οδικώς} (180 χλμ. & 5
περίπου ώρες)
Μετά το πρωινό μεταφορα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό για επιβίβαση στο τρένο εξπρές για το Jhansi,
και στη συνέχεια αναχώρηση για το Khajuraho με ενδιάμεση επίσκεψη στην Orcha.
Η Orcha - ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον οπλαρχηγό του Bundela Rajput, Rudra Pratap, ο οποίος
επέλεξε αυτή τη λωρίδα γης κατά μήκος του ποταμού Betwa ως μια ιδανική τοποθεσία για
πρωτεύουσα. Από τους επόμενους κυβερνήτες, ο πιο διακεκριμένος ήταν ο Raja Bir Singh Ju Deo, ο
οποίος έχτισε το πανέμορφο Jehangir Mahal. Από εδώ η θέα των πανύψηλων κωδωνοστάσιων του
ναού και των κενοταφίων είναι θεαματική. Το Τζαχανγκίρ Μαχάλ χτίστηκε από τον Raja Bir Singh Ju
Deo τον 17ο αιώνα για να τιμήσει την επίσκεψη του αυτοκράτορα Jehangir στην Orchha. Στη συνέχεια
αναχώρηση με λεωφορείο για το Khajuraho. Αφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η Ημέρα, Khajuraho - Varanasi {Αεροπορικώς}
Μετά το πρωινό, ξενάγηση στους αρχαιολόγικους χώρους του Khajuraho, με τους εντυπωσιακούς
Ναούς με τις σκαλισμένες παραστάσεις από το Κάμα Σούτρα! Στην αρχιτεκτονική των ναών της Ινδίας,
το συγκρότημα των ναών του Khajuraho παραμένει μοναδικό. Χίλια χρόνια πριν, με την παρότρυνση
και την βοήθεια των βασιλέων της Κεντρικής Ινδίας, Chandela Rajput, κατασκευάστηκαν 85 ναοί,
θαυμάσιοι στην όψη με πλούσια σκαλιστά, σε μία περιοχή, κοντά στο χωριό Khajuraho. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα 100 χρόνων, μεταξύ 950 μ.Χ. - 1050 μ.Χ., ολοκληρώθηκαν όλοι οι ναοί, εν μέσω μίας
εμπνευσμένης έκρηξης δημιουργικότητας. Σήμερα, από τους αρχικούς 85 ναούς, μόνο 22 έχουν αντέξει
τη φθορά του χρόνου, και οι οποίοι παραμένουν ως σύμβολο και ωδή του ανθρώπου στη ζωή, στη
χαρά και τη δημιουργικότητα. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση στο Βαρανάσι, όπου
μετά την άφιξη μας ακολουθεί η μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το Βράδυ θα παρακολουθήσουμε μία
τελετή Aarti στον ποταμό Γάγγη, μία πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία για τους επισκέπτες της
περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η Ημέρα, Βαρανάσι - Δελχί {Αεροπορικώς}
Νωρίς το πρωί και μετά το πρωινό, βόλτα με βάρκα στον ποταμό Γάγγη. Ghats ονομάζονται τα
σκαλάκια (αποβάθρες) στην όχθη του Γάγγη που οδηγούν στον ποταμό, από όπου οι προσκυνητές
ξεπλένουν τις αμαρτίες τους στα ιερά νερά του ποταμού.
Αργότερα, ακολουθεί ξενάγηση της πόλης του Βαρανάσι. Το Βαρανάσι ήταν γνωστό ως Kashi &
Benaras. Tο σημερινό του όνομα είναι μια επαναφορά του αρχαίου ονόματος, που σήμαινε η πόλη
μεταξύ των δύο ποταμών Βαρούνα και Ασή. Η «αιώνια πόλη», είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
τόπους προσκυνήματος στην Ινδία.

Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βαρανάσι για να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο προς Δελχί.
Μετά την άφιξη μας στο Δελχί, άμεση αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η Ημέρα, Δελχί
Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για μία 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, καθώς στον ίδιο χώρο αποτεφρώνονταν οι πολεμιστές
της ελευθερίας εναντίων των Βρετανών. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Ναό Akshardham, ο οποίος
συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίοτων ρεκόρ Guinness ως ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός Ναός. Αργότερα θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για το δείπνο μας. Διανυκτέρευση.
10η Ημέρα, Δελχί
Σήμερα, μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Κόκκινο Φρούριο, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε από
τον Shah Jehan, μεταξύ του 1638 – 1648, το Chandni Chowk 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. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία τελευταία
βόλτα στην τοπική αγορά για τα ψώνια και τα αναμνηστικά μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η Ημέρα, Δελχί – Αθήνα – Πάτρα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα, έπειτα από
ένα συναρπαστικό ταξίδι στον Κόσμο της Ινδίας. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα
επιστρέψουμε στην Πάτρα.

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

Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €1.800
Επιβάρυνση μονόκλινου: €300
Συμπεριλαμβάνονται:









Μεταφορά Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα με Πούλμαν του Γραφείου μας.
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΔΕΛΧΙ – ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσο σταθμό
Φόροι Αεροδρομίων
9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*, με πρωινό μπουφέ, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα.
9 Δείπνα στα ξενοδοχεία
Αεροπορικά εισιτήρια Khajuraho – Varanasi & Varanasi - Delhi
1 εισιτήριο του τρένο από την Agra στο Jhansi.
Όλες οι μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο Λεωφορείο.









Είσοδοι στα Αξιοθέατα και τα Μνημεία της κάθε πόλης.
Αρχηγός – Συνοδός του Γραφείου μας.
Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός (με μετάφραση) κατά τη διάρκεια της περιήγησης στα αξιοθέατα.
Αχθοφορικά.
Όλοι οι παρόντες φόροι της Ινδίας.
Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
Υπηρεσίες έκδοσης Βίζας Ινδιας (Η Βίζα Εκδίδεται από το γραφείο μας. Δεν απαιτείται
αυτοπροσωπη παράσταση του πελάτη στην Αθήνα!!).

ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται:






Χρεώσεις Φωτογραφικής Μηχανής / Βιντεοκάμερας στα Αξιοθέατα.
Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα.
Φιλοδωρήματα.
Τα ποτά στα δείπνα
Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται».

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 10 Μαΐου 2016, με προκαταβολή €500.
Σημειώσεις:
1. Οι φόροι των αεροδρομίων είναι μεταβαλλόμενοι και οριστικοποιούνται με την έκδοση των
Αεροπορικών Εισιτηρίων, 10 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2. Το Διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής,
δηλαδή να μην λήγει πριν τις 18/12/2016.
3. Για τη Βίζα εισόδου στην Ινδία, χρειάζεται να προσκομίσετε ΜΙΑ (1) έγχρωμη φωτογραφία
τύπου Διαβατηρίου καθώς και το Διαβατήριο σας, στο γραφείο μαςς. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
4. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής (με προκαταβολή) μετά τις 10/05/16, και εφόσον υπάρχει
διαφοροποίηση στον Αεροπορικό Ναύλο, η τιμή θα διαμορφωθεί αναλόγως.
5. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσμευτική και
μπορούν να τροποποιηθούν από τον αρχηγό της εκδρομής, ή και να ματαιωθούν λόγω
απρόβλεπτων καταστάσεων, με κύριο γνώμονα πάντα την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
6. Απαιτείται η υπογραφή της Σύμβασης Συμμετοχής σε οργανωμένο Ταξίδι.
7. Τα ξενοδοχεία οριστικοποιούνται μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.
Πολιτική Πληρωμής:
Σε περίπτωση μη τήρησης των ημερομηνιών, το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης της
συμμετοχής. Μετά το πέρας των προθεσμιών, οι πληρωμές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
1. Έως 10/04/16 - €500 (Προκαταβολή – Μη Επιστρέψιμη)
2. Έως 17/05/16 - €700
3. Έως 31/05/16 – Εξόφληση Συμμετοχής
Ισχύουν οι όροι συμμετοχής σε Οργανωμένα Ταξίδια, όπως αναφέρονται στο www.maritravel.gr

