
 
   

Μπουτάν . Ινδία 
Ατομικό ταξίδι - 10 μέρες 

Κολκάτα, Πάρο, Τιμπού, Πουνάκχα    
 

  
Αναχωρήσεις κάθε μέρα με Qatar Airways  
Τιμές κατ΄άτομο: 
        2 άτομα         3-5 άτομα 
Ξενοδοχεία 4*           Δίκλινο 2.855 €         2.550 € 
Ξενοδοχεία 3* στο Μπουτάν  
και 4* στην Κολκάτα                           Δίκλινο 2.755 €         2.450 € 
Επιβάρυνση μονοκλίνου      350 €            350 € 
 

Συνοπτικό Πρόγραμμα  

Πτήση για την Ινδία 
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση.  

2η μέρα: Κολκάτα - Περιήγηση στην πόλη  
Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Αργότερα θα περιηγηθούμε στην πόλη, αρχίζοντας με το Victoria Memorial,  
την σιδερένια γέφυρα Howrah, το Εθνικό Μουσείο και τον ναό Birla.  

3η μέρα: Κολκάτα - Περιήγηση στην πόλη  
Πρωινή συμπληρωματική περιήγηση στην πόλη.  
 
 
 



 

 
4η μέρα: Κολκάτα - Πάρο - Τιμπού (65χλμ / 2ώρες) 

Πτήση για το Μπουτάν. Άφιξη στο Πάρο, και συνεχίζουμε οδικώς για το Τιμπού.  

5η μέρα Τιμπού - Περιήγηση στην πόλη 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη   

6η μέρα: Τιμπού - Πουνάκχα  
Μεταφορά στην Πουνάκχα. Απογευματινή  περιήγηση στην πόλη. 

7η μέρα: Πουνάκχα   
Πρωινή επίσκεψη στο Βανγκντί Πχοντρανγκ, και αναχωρήση για το Πάρο. 

8η μέρα: Πάρο - Περιήγηση στην πόλη  
Ολοήμερη περιήγηση στην πόλη.  

9η-10η μέρα: Πάρο - Καλκάτα - Πτήση επιστροφής  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Καλκάτα ή Κατμαντού για την Αθήνα. 
Ολονύκτια πτήση. Άφιξη στην Αθήνα την 10η μέρα. 
 
 

Περιλαμβάνονται:  
Αεροπορικά εισιτήρια     
Ξενοδοχεία  4* και 4*, 3* στο Μπουτάν  
Μεταφορές από προς τα αεροδρόμια        
Περιηγήσεις ξεναγήσεις   
Πρωινό καθημερινά στην Ινδία     
Πλήρης διατροφή στο Μπουτάν  
Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί  
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης  
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: 
Οι φόροι των αεροδρομίων300 €, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 
Βίζα εισόδου στο Νεπάλ 30€ περίπου 
Embarkation Tax στο Νεπάλ 
Βίζα εισόδου στην Ινδία  
Βίζα εισόδου στο Μπουτάν  

Ταξιδιωτικά έγγραφα:  
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή 
Βίζα εισόδου στο Νεπάλ 30€ περίπου, εκδίδεται και πληρώνεται τοπικά 
Βίζα εισόδου στην Ινδία 60€ περίπου, εκδίδεται ηλεκτρονικά 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html   
Απαραίτητο σκαναρισμένο διαβατήριο και σκαναρισμένη φωτογραφία 
διαβατηρίου. 
Βίζα εισόδου στο Μπουτάν 35€ περίπου. Απαιτείται να κατατεθεί στην εταιρεία 
μας, μία έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και δύο φωτογραφίες, 
τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αναχώρηση σας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 
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