Κασμίρ . Λαντάκ
Ομαδικό ταξίδι

Σριναγκάρ, Λίμνη Νταλ, Παχαλγκάμ, Σονμάργκ, Καργκίλ,
Μπούλμπεχ, Λαμαγιούρου, Σάνκερ, Σαντί, Spituk, Phyang,
Τίκσεϊ, Χέμις, Τσεντάι, Λεχ

Μικρό Θιβέτ

Thiksey Monastery - Ladakh

Διάρκεια ταξιδιού: 10 μέρες
Αναχωρήσεις:
22/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Δίκλινο δωμάτιο:
1.297 €
Επιβ. Μονοκλίνου:
430 €
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Religion and Nature
Πτήση για το Κασμίρ
Με ενδιάμεσο σταθμό, ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Δελχί - Σριναγκάρ
Προσγειωνόμαστε νωρίς το πρωί στο Δελχί και λίγο αργότερα θα συνεχίσουμε για
το Σριναγκάρ που είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Τζελούμ. Άφιξη και
κατευθυνόμαστε ανατολικά για την ειδυλλιακή λίμνη Νταλ, όπου θα μεταφερθούμε
με σικάρα, “τις γόνδολες των Ιμαλάϊων”, για να μείνουμε τρεις μέρες σε
“Houseboat”. Το απόγευμα θα έχουμε μία βόλτα στη λίμνη για να απολαύσουμε
ένα υπέροχο θέαμα.

3η μέρα: Σριναγκάρ - Κήποι των Μογγόλων - Τέμπλο Shankaracharya
Από τα αξιοθέατα της πόλης ενδιαφέρον παρουσιάζουν, οι κήποι των Μουγκάλ, με
τα ποιητικά ονόματα, τα σιντριβάνια και τους κέδρους. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε το Τέμπλο Shankaracharya και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για να
περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα δρομάκια, τα μαγαζιά και τα τζαμιά.

4η μέρα: Σριναγκάρ - Παχαλγκάμ - Ινδικά Ιμαλάια
Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε με μία ενδιαφέρουσα εκδρομή στο μαγευτικό
Pahalgam στην καρδιά των Ινδικών Ιμαλάϊων. Περνώντας από τους βράχους του
Avantipur , θα καταλήξουμε σε ύψους 2440 μ. στο Παχαλγκάμ, από όπου θα έχουμε
μία υπέροχη θέα στην καταπράσινη κοιλάδα.

5η μέρα: Σριναγκάρ - Σονμάργκ - Καργκίλ (265χλμ 7-8 ώρες)
Το πρωί ξεκινάμε οδικώς για το αρχαίο βασίλειο του Λαντάκ. Η διαδρομή μας
ανηφορίζει, περνώντας από τη λίμνη Βουλάρ και το Σονμάργκ για να συναντήσει την
διάβαση Γκοτζίλα (11640 πόδια) όπου θα έχουμε μία εκπληκτική θέα προς τα
Ιμαλάια. Περνάμε το Ντρας, από τα ψυχρότερα μέρη στον κόσμο και οδηγώντας
παράλληλα με τον ομώνυμο ποταμό θα έρθουμε στο μουσουλμανικό Καργκίλ.

6η μέρα: Καργκίλ - Μπουλμπέχ - Μοναστήρι Lamayuru - Λεχ (234 χλμ,
7-8 ώρες)
Στη διαδρομή μας προς το Λεχ, θα γνωρίσουμε ένα μέρος από τον πλούτο των
Βουδιστικών μοναστηριών. Περνώντας την κοιλάδα Μπουλμπέχ θα δούμε το
ομώνυμο μοναστήρι και στη συνέχεια το μοναστήρι Lamayuru το πιο αρχαίο του
Λαντάκ. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Λεχ (3500μ.) το απόγευμα.

7η μέρα: Λεχ - Περιήγηση Στην Πόλη
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Λεχ, το οποίο διατηρεί ακόμα πολλά
εξωτικά στοιχεία, ιδιαίτερα στην παλιά πόλη και στο μεγάλο παζάρι. Θα τα
γνωρίσουμε σε μία εξαιρετική πρωινή περιήγηση, που περιλαμβάνει την Sanker
Κόμπα, λαμαϊστικό μοναστήρι του κίτρινου δόγματος, η οποία ανακαλύφθηκε τον
18ο αιώνα και την Στούπα Shanti, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του λόφου
Changspa, και προσφέρει παράλληλα, μία υπέροχη θέα. Το πρωινό θα κλείσει, με
την επίσκεψη στο παλάτι του Λεχ, το οποίο ιδρύθηκε τον 17 ο αιώνα, για κατοικία
του Βασιλιά Singee Namgyai. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τα βουδιστικά
μοναστήρια Spituk (11ος αι.) και Phyang (13ος αι.).

8η μέρα: Λεχ - Περιήγηση στην Κοιλάδα Του Ινδού
Η καταπράσινη και εύφορη κοιλάδα του Ινδού είναι διάσπαρτη με βουδιστικά
μοναστήρια κτισμένα σε λόφους ή σε βραχώδη υψώματα της κοιλάδας.
Με τον ακούραστο συνοδό μας θα επισκεφθούμε τρία από τα πιο σημαντικά, το
πολυφωτογραφημένο Τίκσει που προστατεύεται από την Unesco, το Χεμις, από τα
πλουσιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια και το Chenday κτισμένο στον λόφο, το
οποίο ανακαλύφθηκε 365 χρόνια πριν από τον Λαμά Tagseng Raschen

9η μέρα: Λεχ - Δελχί
Σήμερα θα πετάξουμε για το Δελχί όπου θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση στα
σημαντικότερα αξιοθέατα του. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

10η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

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

 Ξενοδοχεία
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, στο Δελχί 5* σε δίκλινα δωμάτια με
ιδιαίτερο λουτρό / ντους. “House Boat” λιτό πλωτό ξενοδοχείο στο
Σριναγκάρ,

-

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα, (Στο Boat House παραδοσιακά λιτά γεύματα)

 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 / Turkish Airlines

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 90€ το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 710€. 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

