Χρυςό Σρίγωνο Ινδίασ
υναρπαςτικό οδοιπορικό ςτθν πλοφςια παράδοςθ και πολιτιςμό του Ρατηαςτάν. το Χρυςό Σρίγωνο κα βιϊςουμε
διαφορετικά πρόςωπα τθσ Ινδίασ, με μαγευτικά κτίρια και εκπλθκτικά αξιοκζατα, μαηί με τθ ηεςτι φιλοξενία του λαοφ.
Από τθν πρωτεφουςα Δελχί και τθ βαςιλικι πόλθ τθσ Σηαϊποφρ, μζχρι το Άγκρα και το Σαη Μαχάλ.
Σαξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ, ΦΤΗ

8 θμζρεσ – Παλάτια & Ναοί
14 – 21/ΑΠΡ 2020, Παςχαλινι αναχϊρθςθ
από 1.190 € ΣΕΛΙΚΗ τιμι ςε 5* με θμιδιατροφι
Λίγα λόγια για τθν Ινδία
Κόςμοσ διαφορετικόσ, κόςμοσ μυςτθριακόσ και μαγευτικόσ. Πολιτιςτικι πανδαιςία με ζντονεσ αντικζςεισ ςτθν κουλοφρα,
μοναδικζσ παραδόςεισ και ζκιμα. Προοριςμόσ για λίγουσ, για όςουσ κζλουν να νιϊςουν κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό.
Η κρθςκευτικότθτα, θ πνευματικότθτα, οι φμνοι και οι παραδόςεισ χιλιάδων ετϊν ταξιδεφουν τον επιςκζπτθ ςε άλλθ
διάςταςθ. Μεκυςτικά μυρωδικά και ζντονα μπαχαρικά ςε πολφχρωμεσ τοπικζσ αγορζσ. Μοναδικζσ χειροτεχνίεσ και
υφάςματα υψθλισ ποιότθτασ, ινδουιςτικι και βουδιςτικι τζχνθ ςυνεπαίρνουν τον ταξιδιϊτθ. Απόκρθμνοι ναοί και οι
ςιλουζτεσ μοναχϊν και πιςτϊν που ψζλνουν ςτο δειλινό, μοναδικό ςαφάρι ςτα χνάρια του τίγρθ τθσ Βεγγάλθσ, αλλά και
υπζροχεσ χρυςζσ αμμουδιζσ με κρυςτάλλινα νερά ςτα νότια τθσ χϊρασ. Ζνα ολοκλθρωμζνο ταξιδιωτικό παηλ με φόντο τα
Ιμαλάια, τισ πάντα χιονιςμζνεσ βουνοκορυφζσ που ςου παίρνουν τθν ανάςα.

Θετικά ςθμεία του ταξιδιοφ
 Σζλεια μελετθμζνο κακθμερινό πρόγραμμα, προςφζροντασ τζλεια μίξθ μεταξφ πολιτιςμοφ, αγορϊν και
αρχαιολογικϊν χϊρων
 Ο προςωπικόσ ςασ οδθγόσ/ ξεναγόσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιιγθςθσ ςτθν Ινδία, δίνοντάσ ςασ τθν πολυτζλεια να
ανακαλφψετε τα αξιοκζατα ςτο ρυκμό ςασ
 Ημιδιατροφι κακθμερινά ςτα ξενοδοχεία ςασ
 Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλεσ τισ ειςόδουσ ςτα αξιοκζατα για να κερδίςετε τόςο πολφτιμο χρόνο όςο και να
μθ ςασ περιμζνουν δυςάρεςτεσ εκπλιξεισ

Σα ξενοδοχεία μασ
Περιοχι
Δελχί
Άγκρα

Ημ/νίεσ
15-16/ΑΠΡ
16-18/ΑΠΡ

Ξενοδοχεία 5*
Taj Vivanta Dwarka ι παρόμοιο
Crystal Sarovar ι παρόμοιο

Διαν/ςεισ
1
2

Διατροφι
Ημιδιατροφι
Ημιδιατροφι

Σηαϊποφρ
Δελχί

18-20/ΑΠΡ
20-21/ΑΠΡ

Holiday Inn ι παρόμοιο
Taj Vivanta Dwarka ι παρόμοιο

2
1

Ημιδιατροφι
Ημιδιατροφι

Σιμζσ και Παροχζσ
Παχαλινι Αναχϊρθςθ

ΣΕΛΙΚΗ Σιμι ανά άτομο με ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ

14 – 21/ΑΠΡ

ε δίκλινο/ τρίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνςθ μονόκλινου

Deluxe πακζτο 5*

1.190 €

+195 €

*Ζνα ταξίδι… μια τιμι ! Όλεσ οι τιμζσ μασ είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τουσ φόρουσ αεροδρομίων
Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων (330 € ανά άτομο)
 Μία (1) αποςκευι και μία (1) χειραποςκευι ο ζκαςτοσ
 Διαμονι ςε ξενοδοχεία, όπωσ αναφζρεται παραπάνω
 Ημιδιατροφι κακθμερινά
 Αναλυτικό κακθμερινό πρόγραμμα περιθγιςεων ςτθν Ινδία
 Όλεσ οι είςοδοι ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ & αξιοκζατα, ςφμφωνα με το πρόγραμμα
 Βόλτα – ανάβαςθ με ελζφαντα ςτο φροφριο Αμπζρ ςτο Σηαϊποφρ
 Επαγγελματίασ τοπικόσ ξεναγόσ - ςυνοδόσ
 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ
 Ενθμερωτικά ζντυπα, Σοπικοί φόροι, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο, Αχκοφορικά και φιλοδωριματα, Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ,
Σουριςτικι βίηα Ινδίασ (75 € ανά άτομο)
Κακθμερινό Πρόγραμμα
1θ θμζρα: Ακινα/ Θεςςαλονίκθ – Πτιςθ για Ινδία
Αναχϊρθςθ από τθν Ελλάδα μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ.
2θ θμζρα: Άφιξθ και ξενάγθςθ ςτο Δελχί
Namaste! Πρωινι άφιξθ ςτο Δελχί. υνάντθςθ με τον τοπικό μασ ξεναγό και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο. Μετά από τθν
απαραίτθτθ ξεκοφραςθ, κα ξεκινιςουμε με τθν ξενάγθςθ του Παλιοφ Δελχί, περνϊντασ από το κόκκινο φροφριο, κα
επιςκεφκοφμε το τηαμί Jama και το ναό Raj. το νζο Δελχί, κα επιςκεφκοφμε τθν πφλθ τθσ Ινδίασ, το προεδρικό μζγαρο,
το μαυςωλείο του Χουμαγιοφν και το Qutab Minar. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
3θ θμζρα: Δελχί – Άγκρα
Πρόγευμα. ιμερα κα αναχωριςουμε οδικϊσ (απόςταςθ: 205 χμ/ διάρκεια: 3-4 ϊρεσ) για τθν πόλθ Άγκρα, κζντρο τθσ
τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, του εμπορίου και τθσ κουλτοφρασ. τθ διαδρομι κα κάνουμε ςτάςθ με επίςκεψθ του ναοφ
Akshardham, που ςυγκαταλζγεται μεταξφ των πιο καυμαςτϊν του κόςμου, ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία νεωτερικότθτασ με το
παραδοςιακό αρχιτεκτονικό ςτυλ του τόπου. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ. Σο απόγευμα κα επιςκεφκοφμε το
πιο διάςθμο αξιοκζατο τθσ Ινδίασ και μνθμείο αγάπθσ, το περίφθμο Σαη Μαχάλ. Γνωςτό για τα λευκά του μάρμαρα, τισ
κλαςικζσ του γραμμζσ και τον πολφτιμο εςωτερικό του διάκοςμο, το μνθμείο είναι αφιερωμζνο ςτθ μνιμθ τθσ δεφτερθσ
ςυηφγου του αυτοκράτορα Mumtaz Mahal, θ οποία πζκανε ςτθ γζννθςθ του παιδιοφ τουσ. Χτίςτθκε ςτα μζςα του 17ου
αιϊνα και αρχιτεκτονικά κεωρείται το ωραιότερο ταφικό μνθμείο ςτον κόςμο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτζρευςθ.
4θ θμζρα: Άγκρα
Πρόγευμα και ξενάγθςθ τθσ πόλθσ. Θα επιςκεφκοφμε το περίφθμο φροφριο τθσ Άγκρα με τθν τάφρο του, κοντά ςτο
κζντρο τθσ πόλθσ με τα διπλά του τείχθ και το μαργαριταρζνιο τηαμί, ζνα από τα ομορφότερα τθσ Ινδίασ. Σο βράδυ ςασ
προτείνουμε να απολαφςετε ηωντανό κζαμα “Mohebet e Taj” ςτο Kalakriti. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
5θ θμζρα: Σηαϊποφρ – Φατεχποφρ ιχρί – Άγκρα
Μετά το πρόγευμα αναχωροφμε για τθν κόκκινθ πόλθ τθσ Σηαϊποφρ (απόςταςθ: 240 χμ/ διάρκεια: 5-6 ϊρεσ) με
ενδιάμεςθ ςτάςθ και περιιγθςθ του Φατεχποφρ ιχρί, ζνα εντυπωςιακό φροφριο φάνταςμα, το οποίο εγκαταλείφκθκε
μόλισ δεκαπζντε χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςι του, λόγω ζλλειψθσ νεροφ. υνεχίηουμε τθ διαδρομι μασ ςτθν πόλθ

Σηαϊποφρ, άφιξθ και μεταφορά ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Σο υπόλοιπο τθσ θμζρασ παραμζνει ςτθ διάκεςθ ςασ, όπου
προτείνουμε μια βόλτα ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ με τα υπαίκρια παηάρια όπου κα βρείτε χαλιά, χρυςοκζντθτα
υφάςματα και καλισ ποιότθτασ δερμάτινα. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
6θ θμζρα: Σηαϊποφρ
Πρόγευμα και ξεκινάμε τθν ολοιμερθ ξενάγθςθ μασ ςτθν πόλθ τθσ Σηαϊποφρ. Θα επιςκεφκοφμε τθν αρχαία πρωτεφουςα
Αμπζρ και το ομϊνυμο φροφριο-παλάτι του 17ου αιϊνα. Θα περάςουμε τθν κεντρικι είςοδο του φρουρίου, ανεβαίνοντασ
ςτο λόφο πάνω ςτθ ράχθ ελεφάντων, φζρνοντασ ςτο νου μασ τισ πομπζσ των μαχαραγιάδων. Η γνωριμία μασ ςυνεχίηεται
με τθν πόλθ τθσ Σηαϊποφρ, όπου μεταξφ άλλων κα δοφμε το παλάτι Hawa Mahal ι αλλιϊσ “Παλάτι των Ανεμϊν”, το παλάτι
τθσ πόλθσ, όπου ςιμερα ςτεγάηει τθ βαςιλικι οικογζνεια και μουςεία με εξαιρετικζσ ςυλλογζσ όπλων, υφαςμάτων και
πολυτίμων ζργων τζχνθσ, και τθν επίςκεψθ του αςτεροςκοπείου Jantar Mantar. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτζρευςθ.
7θ θμζρα: Σηαϊποφρ-Δελχί
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε οδικϊσ πίςω για το Δελχί (απόςταςθ: 242 χμ/ διάρκεια: 4-5 ϊρεσ). Άφιξθ και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για μία τελευταία βόλτα ςτθν πόλθ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
8θ θμζρα: Δελχί – Πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ακινα/Θεςςαλονίκθ
Πρωινι μεταφορά ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ επιςτροφισ για τθν Ελλάδα μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ από και προσ τθν Ακινα/ Θεςςαλονίκθ, φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων.
Για αναχϊρθςθ από τθν Ακινα/ Θεςςαλονίκθ ζχει υπολογιςτεί ο οικονομικότεροσ ναφλοσ τθσ Turkish Airlines (περιλαμβανόμενοι
Φόροι 330 €)
- Διαμονι ςε ξενοδοχεία επιλογισ ςασ με τθν αντίςτοιχθ διατροφι
- Μεταφορζσ από/ προσ το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία και όποιεσ δραςτθριότεσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα
- Σοπικόσ Αγγλόφωνοσ αντιπρόςωποσ & 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ
- Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα & ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
- Ότι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα
Εναλλακτικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ
Qatar Airways (μζςω Ντόχα) από και προσ Ακινα/ Θεςςαλονίκθ.
Emirates (μζςω Ντουμπάι), Gulf Air (μζςω Μπαχρζιν), Oman Air (μζςω Μουςκάτ) από και προσ Ακινα.

Η επιβάρυνςθ τθσ κάκε εταιρείασ εξαρτάται από τθν θμερομθνία ταξιδιοφ. Ενθμερωκείτε αντίςτοιχα.
Παρατθριςεισ: Οι αεροπορικοί ναφλοι είναι ειδικοί και ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων. H όποια διαφοροποίθςι τουσ,
επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
Διαμονι & Προτεινόμενα Ξενοδοχεία
Τπάρχει πλθκϊρα εναλλακτικϊν ξενοδοχείων ςε κάκε κατθγορία διαμονισ
Κρατιςεισ & Πλθρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 40% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και
τθν υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Η εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Πολιτικι ακυρωτικϊν
ασ ενθμερϊνουμε για τθν ευρφτερθ πολιτικι ακυρωτικϊν από τουσ προμθκευτζσ του πακζτου ςασ (αεροπορικζσ εταιρείεσ,
ξενοδοχεία, τοπικζσ υπθρεςίεσ). Δεν υπάρχει ςτακερι τιμι ακυρωτικϊν, κακϊσ ςτα ατομικά πακζτα, ςυνυπολογίηεται ο λόγοσ τθσ
ακφρωςθσ, το χρονικό διάςτθμα που ζγινε και περίπτωςθ αλλαγισ τθσ κράτθςθσ ςε εναλλακτικζσ θμερομθνίεσ. Γενικά, ςε περίπτωςθ
ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν πρϊτθ προκαταβολι, το κόςτοσ των ακυρωτικϊν ανζρχεται ςτα 100 € ςυνολικά. ε περίπτωςθ
ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων, κα υπάρξουν ακυρωτικά από τθν αεροπορικι εταιρεία, το
φψοσ των οποίων κα μασ κοινοποιθκεί αργότερα (από 100 € το άτομο μζχρι και ολόκλθροσ ο ναφλοσ). ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ
κράτθςθσ μετά τθν τελικι εξόφλθςθ του πακζτου, κα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.
Σαξιδιωτικά ζγγραφα
Για το ταξίδι ςασ ςτθν Ινδία χρειάηεςτε τουριςτικι βίηα, τθν οποία προμθκεφεςτε από το γραφείο μασ. Θα πρζπει ωςτόςο το
διαβατιριο ςασ να ζχει τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ από τθν θμζρα άφιξθσ ςτθ χϊρα. Όςοι ταξιδιϊτεσ είναι αλλοδαποί και δεν είναι
κάτοχοι Ελλθνικοφ διαβατθρίου, οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ για να πλθροφορθκοφν για τισ
διαδικαςίεσ ζκδοςθσ βίηασ. Η εταιρεία μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ, που παρουςιαςτεί με τα ταξιδιωτικά
ςασ ζγγραφα τθν θμζρα τθσ αναχϊρθςισ ςασ από δικι ςασ ευκφνθ.
θμαντικζσ Παρατθριςεισ
- Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρϊ
- Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ κα υπάρχουν ακυρωτικά με βάςθ τουσ παραπάνω όρουσ
εξόφλθςθσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Σα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά
- Check in ςτο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00
- Παιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από τθν
πολιτικι του εκάςτοτε ξενοδοχείου
- Σρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςκετθ κλίνθ
- Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Σο τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- Για να πάρετε το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου και να τθν υποδείξετε κατά τθν άφιξθ
ςτο ξενοδοχείο
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ
Καιρικζσ ςυνκικεσ – Πότε να ταξιδζψετε
Η περιοχι Ρατηαςτάν τθσ Ινδίασ είναι γνωςτι ωσ επαρχία εριμου. Καιρικά χαρακτθρίηεται από ηζςτθ και ξθραςία, ιδανικόσ
προοριςμόσ για να αποφφγετε το κρφο του χειμϊνα. Σο καλοκαίρι ςτο Ρατηαςτάν είναι από τον Απρίλιο μζχρι Ιοφνιο, και αποτελεί τθν
ο
ο
κερμότερθ περίοδο του χρόνου, με κερμοκραςίεσ μεταξφ 32 C-45 C. Αυτι είναι και θ δυςκολότερθ καιρικά περίοδοσ, αν και κα
πετφχετε τισ καλφτερεσ προςφορζσ ξενοδοχείων. Η δεφτερθ περίοδοσ, τεχνικά γνωςτι ωσ περίοδοσ μουςϊνων (αν και ςτο Ρατηαςτάν
δε ςθμειϊνονται πολλζσ βροχοπτϊςεισ) είναι από τον Ιοφλιο ζωσ επτζμβριο. Η κερμοκραςία πζφτει και ανεβαίνει θ υγραςία. Η
περίοδοσ είναι καλι για επίςκεψθ, κακϊσ ηωντανεφει θ φφςθ και το τοπίο. Σρίτθ περίοδοσ (μετά-μουςϊνων) είναι ο Οκτϊβριοσ και
ο
ο
ο
ο
Νοζμβριοσ. Η μζςθ υψθλότερθ κερμοκραςία κυμαίνεται μεταξφ 32 C-38 C, ενϊ μζςθ χαμθλότερθ μεταξφ 18 C-22 C. Κςωσ θ καλφτερθ
περίοδοσ για επίςκεψθ, αλλά και ακριβότερθ ξενοδοχειακά. Η τζταρτθ περίοδοσ ι χειμϊνασ, είναι από το Δεκζμβριο ζωσ το Μάρτιο.
ο
ο
Οι κερμοκραςίεσ κυμαίνονται μεταξφ 20 C-30 C και αποτελεί επίςθσ δθμοφιλι τουριςτικι ςεηόν. Σα πρωινά ίςωσ να είναι λίγο ψυχρά,
οπότε να ζχετε μαηί ςασ και κάτι ηεςτό.

