
Tel. 93 383 94 11
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona

roda@roda.travel
    www.roda.travel 

 

ÍNDIA 
SETEMBRE 2019 

Vols Previstos 

BARCELONA - HELSINKI    13 SETEMBRE    AY-1654  11:05         16:00
HELSINKI - DELHI               13 SETEMBRE    AY-121     20:15        05:25
 
DELHI - HELSINKI              21 SETEMBRE    AY-122     09:45        14:45
HELSINKI - BARCELONA  21 SETEMBRE   AY-1653    17:25      20:25

Els temples, santuaris, la cultura, els aromes i els colors et 
contagiaran, sense dubtes, de tot el misticisme que envolta aquest 
meravellós país.

13 setembre - BARCELONA – HELSINKI – DELHI

 
Presentació a l’aeroport del Prat – Terminal 1, mostradors de Finnair 
a les 09.00h. Tràmits de facturació i sortida en vol de Finnair 
destinació Delhi, via Helsinki.
Nit a bord.
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14 setembre - DELHI

Arribada a Delhi, assistència i trasllat a l’hotel SURYAA.
Desdejuni buffet a l’hotel.
Sortida per fer la visita de Nova Delhi, part moderna de la ciutat 
construïda pels anglesos l’any 1911 com a seu administrativa del 
British Raj. El recorregut inclou Porta de l’Índia; Qutub Minar, 
Rashtrapati Bhawan, antiga Residència del Virrei i avu i Palau 
Presidencial, zona de les Ambaixades i els seus principals carrers i 
avingudes.
Dinar en un restaurant local.
Per concloure es visitarà el Temple Sij “BanglaSahib” on és podrà 
assistir a la cerimònia religiosa.
Sopar buffet a l’hotel SURYAA.
Allotjament.

16 setembre - DELHI – MATHURA – AGRA

Desdejuni buffet a l’hotel.
Sortida de Delhi cap a Agra via Mathura on es visitarà el temple 
Krishna i el casc vell de la ciutat.
Arribada a Agra. Dinar. 
A la tarda visita al Fort Vermell d'Agra.
Sopar i allotjament a l’Hotel RADISSON.

17 setembre - AGRA

Pensió completa a l’hotel.
Al matí es visitarà el mundialment famós TajMahal , una de les set 
meravelles del món. La seva construcció va començar l’any 1631 i 
durant 22 anys, 22.000 persones van treballar per aixecar un dels 
monuments més bonics del món, dedicat per l’Emperador Shah Jahan 
a la seva esposa Muntaz Mahal.
Tornada a l’hotel per dinar.
A la tarda, visita l’Ashram de la Mare Teresa de Calcuta.
Sopar i allotjament a l’hotel RADISSON. 

15 setembre - DELHI 

Desdejuni buffet a l’hotel.
Pel matí visita del Viejo Delhi. El recorregut inclou la visita de 
Jama Masjid, amb el seu immens palau i cúpules de marbre, una 
de les mesquites més grans. Recorregut per la zona del Fort 
Vermell (tancat els dilluns) i Chandni Chowk, format per un 
laberint de carrerons. També es visitarà el RajGhat (Tomba 
simbòlica o Memorial de Mahatma Gandhi).
Dinar en un restaurant local.
Tarda lliure.
Sopar i allotjament a l'hotel SURYAA.
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19 setembre - JAIPUR

Desdejunia l’hotel i matí dedicat a l’excursió al Fuerte Amber, un 
palau romàntic i clàssic del Rajasthan, de la dinastia Kachwaha 
que va governar a la regió des del segle VIII fins al XII.
La pujada al Fuerte Amber serà en elefant.
Dinar en restaurant local i a la tarda visita de la ciutat i el City 
Palace, conegut per la barreja d’arquitectura Rajastaní i Mongol. 
Es farà una parada per fotografiar el Hawa Mahal, també 
conegut com el “Palacio de los vientos”. També es visitarà 
l’Observatori Astronòmic.
Sopar i allotjament a l’hotel.

20 setembre - JAIPUR – SAMODE – DELHI

Desdejuni a l’hotel. Al matí, sortida cap a Samode per carretera, 
passeig pel poble, visita del palau de Samode i dinar.
Continuació del viatge a Nova Delhi (242 km)
Arribada i trasllat a l’Hotel COUNTRY INN o similar. 
Sopar i allotjament.
 

21 setembre - BARCELONA

Desdejuni a l'hotel. 
A l’hora indicada trasllat a l’Aeroport per sortir en vol destinació 
Barcelona, vía Helsinki.
Arribada a Barcelona a les 20:25h. 
FI DELS SERVEIS.

18 setembre - AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR

Desdejuni buffet a l’hotel.
Sortida en vehicle privat cap a Jaipur, realitzant una parada a 40 
Km d’Agra per visitar la bella ciutat mogol de Fatehpur Sikri. Es 
tracta d’una de les més belles ciutats desertes d’Índia. La fundació 
d’aquesta ciutat “fantasma” va ser dedicada per l’Emperado 
Akbar al Sant Salim Cristhi, qui el va beneir i anuncià el naixement 
del seu fill. Després d’un breu espai de temps, la ciutat va ser 
abandonada per falta d’aigua. Acabada la visita, seguiran per 
carretera fins a Jaipur.
Arribada i trasllat a l’Hotel Holiday Inn City Center o Hilton. Dinar.
A la tarda, visita panoràmica de la ciutat de Jaipur, on a més d’un 
recorregut d’orientació per la ciutat rosada i els seus basars, 
podran contemplar l’Albert Hall ( Palau construït pel Maharajà de 
Jaipur per commemorar la visita del rei George d’Anglaterra ), 
avui convertit en museu.
Sopar a l’hotel i allotjament.
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PREU
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.290 €
- Taxes: 375 €
- Suplement hab. Ind. 370 €
- Visat: 90€
 
important:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una 
paga i senyal de 300 € per persona.
- Cal tenir el passaport amb data de caducitat de més 
de sis mesos i entregar-lo a l’agència per fer el Visat 
30 dies abans amb una foto.
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim 
de 25/30 persones.
 
Serveis inclosos:
- Vols directes BCN - HELSINKI - DELHI - HELSINKI - 
BCN. Facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 5 * L cèntrics i garantits.
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia des de Badalona durant tot el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla  hispana.
- Entrades indicades dels monuments que es visiten.
- Taxa turística.
- Assegurança de viatge.
 
 
Serveis no inclosos:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia. Cal preveure 20 eur per 
persona a repartir.


