ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ
Δελχί, Άγκρα, Τζαϊπούρ
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ α π ό 8 7 0 €
ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

1η Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2019
Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων!!!

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ (ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
H γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώπινου στοιχείου.
Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητά τους. Εκείνο που με την πρώτη ματιά
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία της ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που
χαρακτηρίζει τα πλήθη της Δύσης. Αυτή η απέραντη ΥΠΟ ήπειρός, η γεμάτη μυστήριο και
σαγήνη, που αποτέλεσε χωνευτήρι λαών και θρησκειών, προκαλεί τα πιο έντονα και ακραία
συναισθήματα στον επισκέπτη. Την Ινδία μπορεί κανείς να την λατρέψει ή να την μισήσει για
πάντα…

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα – Δελχί
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο και πτήση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη
την επόμενη ημέρα.
Ημέρα 2η: Δελχί
Άφιξη στο Δελχί, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι το μεσημέρι. Η πολυάνθρωπη
πρωτεύουσα των Ινδιών συνδυάζει την παλιά και τη σύγχρονη ζωή με έναν τρόπο μοναδικό.
Το Παλιό και το Νέο Δελχί συνδέουν αρμονικά το χθες με το σήμερα και παρουσιάζουν την
πορεία ενός λαού από
την
εποχή
των
μαχαραγιάδων και την
αποικιοκρατία
των
Άγγλων μέχρι τώρα.
Η γνωριμία μας με την
πόλη θα ξεκινήσει από
την ξενάγηση στο Παλιό
Δελχί όπου θα δούμε το
Ραζγκάτ το μέρος όπου
έγινε η καύση της σορού
του Μα-χάτμα Γκάντι, θα
συνεχίσουμε
με
το
κόκκινο φρούριο που έχει
μήκος 2 χλμ. και ύψος 18
μέτρα και κτίστηκε μεταξύ
1638 και 1648 και κάθε
χρόνο την ημέρα της
ανεξαρτησίας της Ινδίας
υψώνεται η σημαία από
τον πρωθυπουργό και θα
καταλήξουμε στο μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας το Τζαμά Μασίντ.
Τελειώνοντας από το Παλιό Δελχί συνεχίζουμε για το Νέο που μεταξύ των άλλων θα δούμε
την λεωφόρο Ραζ πάθ στα σύνορα Παλιού και Νέου Δελχί με τα κυβερνητικά κτίρια, την πύλη
της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο, τον τάφο
του Χουμαγιούν και τον επιβλητικότατο μιναρέ Κουτούμπ Μινάρ που αποτελεί το παλαιότερο
ισλαμικό μνημείο της Ινδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ημέρα 3η: Δελχί – Τζαϊπούρ (265 χλμ. 6 ώρες περίπου)
Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για την «Ροζ Πόλη» όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ και
άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και αμέσως μετά θα περπατήσουμε
στους γραφικούς δρόμους της αποκομίζοντας μία πρώτη ιδέα της απαράμιλλης ομορφιάς της.
Ημέρα 4η: Τζαϊπούρ
Η ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει από το φρούριο Άμπερ, με το χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο χρώμα του που θα μας εντυπωσιάσει. Ένα φρούριο που κατασκευάστηκε από τον
Μαχαραγιά Μανσίνγκ τον 17ο αιώνα και τα τείχη του βρίσκονται σε όλο το μήκος των λόφων,
όπου θα μπορέσουμε να ανέβουμε στην κορυφή πάνω σε ελέφαντες (….υπάρχει και εναλλακτική με τζιπ). Στην κορυφή θα περιηγηθούμε στους διαδρόμους και στα πολλά δωμάτιά του με τις εκπληκτικές παραδοσιακές τοιχογραφίες και πολύτιμες πέτρες και βέβαια στο
πιο εντυπωσιακό δωμάτιο με τους καθρέφτες. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε στο Χαβά
Μαχάλ -γνωστό ως παλάτι
των ανέμων- του οποίου η
εξαιρετική
πρόσοψη
αποτελεί
στολίδι
της
πόλης. Θα συνεχίσουμε
νωρίς το απόγευμα με το
με
το
Παλάτι
του
Μαχαραγιά, μια πανδαισία
από
μικρά
παλάτια,
κήπους, διαδρόμους, ένα
μουσείο με πανοπλίες,
χαλιά, τοπικές ενδυμασίες
κ.λπ. και θα τελειώσουμε
την σημερινή μας ξενάγηση
με
το
αστεροσκοπείο
Τζαντάρ το πιο σημαντικό
από
τα
πέντε
που
υπάρχουν. Διανυκτέρευση
στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 5η: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί – Άγκρα (235 χλμ., 6 ώρες περίπου)
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για την θρυλική Άγκρα με ενδιάμεση επίσκεψη στο
Φατεχπούρ Σικρί, την κόκκινη πόλη με τα υπέροχα παλάτια που εγκαταλείφθηκε μόλις 14
χρόνια μετά την ίδρυσή της και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας.
Φτάνουμε στην Άγκρα και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 6η: Άγκρα - Δελχί (203 χλμ. 4 ώρες)
Μετά το πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα με πιο εντυπωσιακό το
Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ που χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν προς τιμήν της γυναίκας
του Μουμτάζ Μαχάλ στα μέσα του 17ου αιώνα. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές
παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος
σταθμός το Κόκκινο Φρούριο, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο από παλάτια με
κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Μετάβαση στο Δελχί για διανυκτέρευση (220 χλμ.,
4,30 ώρες περίπου).
Ημέρα 7η: Δελχί – Αθήνα / Θεσσαλονίκη
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής μας με άφιξη το
απόγευμα στην Ελλάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ
το άτομο σε δίκλινο 01/11/18-31/10/19

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα
από / προς Αθήνα

Τιμή από:

Ξενοδοχεία 4*

870,00 €

Ξενοδοχεία 5*

980,00 €

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα
από / προς Θεσσαλονίκη

Τιμή από:

Ξενοδοχεία 4*

880,00 €

Ξενοδοχεία 5*

990,00 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο σε 4*

100,00 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο σε 5*

120,00 €

** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών 21/12/18 – 05/01/19 **
Το


Filippis Tours σας προσφέρει:

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Turkish Airlines μέσω Κων/πολης από Αθήνα
ή Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλες εταιρείες Qatar /
Emirates / Etihad (με τις ανάλογες επιβαρύνσεις)



(5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5*. Υπάρχει δυνατότητα και για 3* ξενοδοχεία



Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία



Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο με κλιματιζόμενο όχημα



Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα



Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα



Ανάβαση με ελέφαντα στο φρούριο Αμπέρ ή εναλλακτικά ανάβαση με τζιπ



Τοπικό Αγγλόφωνο ξεναγό



Τοπικούς φόρους



Εισόδους σε όλα τα αξιοθέατα



Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου



Ασφάλεια αστικής ευθύνης



Φ.Π.Α. και φάκελο με πληροφορίες για τον προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι καυσίμων περίπου 260 € από Αθήνα και 240 € από
Θεσσαλονίκη

×

Βίζα Ινδίας 80 €

×

Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα, γεύματα, ποτά

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη
ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.



Το check in /check out στα ξενοδοχεία είναι στις 12:00 μ.μ. Στην Ινδία δεν υπάρχει σταθερή
σχέση απόστασης και διάρκειας ταξιδιού. Αυτή εξαρτάται από την κατάσταση των δρόμων και
την κυκλοφορία.



Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια.
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
•

Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα

•

Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που
θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
αναχώρηση του ταξιδιού

•

Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο
jpg μεγέθους 10Kb-1Mb) διαστάσεων 350 pxls Χ 350 pxls, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες
πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.filippistours.gr καθώς και στα
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.
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