Βόρεια Ινδία . Βαρανάσι
Ομαδικό ταξίδι

Δελχί, Άγκρα, Τατζ Μαχάλ, Τζαϊπούρ, Γάγγης, Βαρανάσι

Στο ποτάμι της ζωής

Varanasi

Διάρκεια ταξιδιού: 9 μέρες
Αναχωρήσεις:
16/11, 21/12, 22/12, 28/12, 15/02, 08/03, 22/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Δίκλινο δωμάτιο:
985€
Επιβ. Μονοκλίνου:
340€
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Culture and religion
Πτήση για την Ινδία
Με ενδιάμεση στάση, ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Δελχί - Περιήγηση στην Πόλη - Νέο και Παλιό Δελχί
Άφιξη. Υποδοχή και ο καταπληκτικός μας αρχηγός θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα
αξέχαστο ταξίδι. Μαζί με τον χαμογελαστό ξεναγό μας θα ξεκινήσουμε μια
καλοσχεδιασμένη περιήγηση στο Νέο Δελχί με τις μεγάλες λεωφόρους και το Παλιό
Δελχί με τα μαρμάρινα παλάτια, τα τζαμιά και τα πολύχρωμα παζάρια.
Το μνημείο του Γκάντι, το κόκκινο φρούριο, το επιβλητικό μέγαρο, και ο τάφος του
Humayun είναι μερικά από τα αξιοθέατα σημειωμένα στην ατζέντα του συνοδού
σας.

3η μέρα: Δελχί - Τατζ Μαχάλ - Άγκρα
Ένα ιστορικό παρελθόν μακρινό αλλά συναισθηματικό και πολιτιστικό διαχέει την
ατμόσφαιρα στην Άγκρα που ερχόμαστε οδικώς σήμερα. Οι συνοδοί σας θα σας
εξηγήσουν και θα το διαπιστώσετε και εσείς αμέσως αντικρίζοντας το Τατζ Μαχάλ
ότι μία τέτοια σύλληψη υπερβαίνει τον ορίζοντα μίας άλλης εποχής.
Με βελτιωμένη την ψυχική μας διάθεση θα έρθουμε στο φρούριο της Άγκρα που
και αυτό προστατεύετε από την Unesco και αργότερα επιστρέφοντας στο
ξενοδοχείο θα χειροκροτήσουμε την μέρα που πέρασε.

4η μέρα: Άγκρα - Αμπχανέρι - Φατεχπούρ Σικρί - Τζαϊπούρ
Το πλούσιο φιλμ του ταξιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσκεψη στο αγροτικό χωριό
Αμπχανέρι και στη συνέχεια ενδιαφέρουσα στάση στη Φατεχπούρ Σικρί που όπως
θα μας ενημερώσουν επί τόπου οι συνοδοί μας το ναό και τα υπέροχα μνημεία της
τα έκτισε ο Άκμπαρ. Το απόγευμα θα φτάσουμε στην Τζαϊπούρ τη πρωτεύουσα του
Ρατζαστάν.

5η μέρα: Τζαϊπούρ - Φρούριο Αμπέρ - Περιήγηση στην Πόλη
Μετά το πλούσιο πρωινό, οι συνοδοί μας θα μας βοηθήσουν να ανεβούμε σε πλάτη
ελέφαντα για να μας φέρει στο όμορφο φρούριο της Αμπέρ. Αργότερα
επιστρέφοντας στην Τζαϊπούρ, θα ανακαλύψουμε το μαγικό παζλ που συνθέτουν
ζαϊνικά, ινδουϊστικά και Περσικά στοιχεία που κάνουν μεθυστική την πόλη. Το
Παλάτι του Ανέμου, το Αστεροσκοπείο Τζαντάρ Μαντάρ και το Κυβερνείο είναι οι
σταρ της πόλης. Το βράδυ δείπνο με Φολκλορικούς χορούς.

6η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί
Αφήνοντας υπέροχα μνημεία που θα θέλαμε να κουβαλήσουμε στους ώμους μας,
θα έρθουμε οδικώς στο Δελχί. Στον ελεύθερο χρόνο σας, ζητήστε από τον αρχηγό
σας, να πάτε για αγορές αλλά μη μεθύσετε από την ποικιλία γιατί παραμονεύουν
κίνδυνοι μεγάλοι.

7η μέρα: Δελχί - Γάγγας
Θεά Γάγγα, έτσι λένε οι Ινδοί τον Γάγγη ποταμό, όπου η ζωή και ο θάνατος κυλούν
στα νερά του. Με σύντομη πτήση θα έρθουμε στο Βαρανάσι και θα συνεχίσουμε για
το ραντεβού που έχουμε με τους Θεούς, στο Σαρνάθ, κάτω από ένα δέντρο εκεί
όπου ο Βούδας ξεκίνησε τη διδαχή του.

Στη συνέχεια, την ώρα που ο ήλιος δύει, παρακολουθώντας την τελετή Γιάγκα Άαρτι
θα αντιληφθούμε περισσότερο τον σεβασμό των Ινδών στη θέα του ιερού ποταμού
Γάγγη.

8η μέρα: Βαρανάσι - Βαρκάδα στον Γάγγη - Δελχί
Με τον συνοδό κοντά μας, αρχίζει μία ακόμα μέρα που αξίζει. Θα έρθουμε νωρίς το
πρωί στα γκατς για να κάνουμε μια συγκλονιστική βαρκάδα στον ποταμό εκεί που
οι Ινδοί καίνε τους νεκρούς τους και εξαγνίζονται στα νερά του.
Αργότερα με πτήση θα προσγειωθούμε στο Δελχί και έχουμε χρόνο για μια
τελευταία ματιά στα χρώματα της πόλης και στα πλούσια παζάρια της.

9η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Με νεανική διάθεση θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής
στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα.

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο

-

λουτρό / ντους.
Παρακολούθηση της τελετής Γιάγκα Άαρτι

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα
Φολκλορικοί χοροί την 5η μέρα

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις με: Qatar / Etihad Airways

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 130€ το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 750€. Η βίζα εισόδου 60€ περίπου. Οι τοπικοί φόροι που δεν
πληρώθηκαν στην Ελλάδα 35€.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή.
Βίζα εισόδου στην Ινδία περίπου 60€, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Απαραίτητο σκαναρισμένο διαβατήριο και σκαναρισμένη φωτογραφία διαβατηρίου

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

