N
D
I
INDIA MÀGICA
DELHI–AGRA–JAIPUR
23 al 30 setembre de 2018

C/. Riera Matamoros 59
08911 BADALONA

Tf. 93 383 94 11
www.roda.travel

23 setembre

BARCELONA – ZURICH - DELHI

Trasllat de Badalona a l’aeroport.
Presentació a l’aeroport del Prat – Terminal 1, mostradors de Swiss a les 07.40h.
Tràmits de facturació i sortida en vol de Swiss destinació Delhi, via Zurich.
Arribada a Delhi, assistència i trasllat a l’hoteL
l’hote SURYAA.
Allotjament.

24 setembre

DELHI

DesdejunI buffet a l'hotel.
Sortida
ortida 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 iPalau 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 es podrá asistir a la
cerimònia religiosa.
Sopar buffet a l'hotel.

25 setembre DELHI – MATHURA - AGRA
Desdejuni buffet a l'hotel
Pel matí visita del Viejo Delhi. El recorregut inlclou 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.
A la tarda sortida de Delhi cap a Agra via Mathura on es visitarà el temple Krishna i
el casc vell de la ciutat.
Arribada i trasllat a l'Hotel Radisson o Four Points by Sheraton.Sopar
Sheraton.
i allotjament.

26 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, 22000
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 del Fort Vermell d'Agra, construït per l'Emperador Akbar i on es
troven nombrosos palaus. També
é es visitarà l'Ashram de la Mare Teresa de
Calcuta.
Sopar i allotjament a l’hotel.

27 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 fundaciód'aquesta ciutat “fantasma” va ser dedicada
per l'Emperado rAkbar al Sant Salim Cristhi, qui el va beneir i anuncià el
naixement del seufill. Desprésd'un breu espai de temps, la ciutat va ser
abandonada
ndonada 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
ció per la ciutat rosada i els seus basars, podran contemplar
l'Albert Hall ( Palau construït pel Maharajà de Jaipur per conmemorar
co
la visita
del rei George d'Anglaterra ), avui convertit en museu.
Sopar a l'hotel i allotjament.

28 setembre JAIPUR
Desdejunia l’hotel i matí dedicat a l’excursió al Fuerte Amber, un palau romàntic i
clàssic del Rajasthan, de la dinastía 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
m el “Palacio de los vientos”.
vientos” També es visitarà
l’Observatori Astronòmic.
Sopar i allotjament a l’hotel.

29 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.
A l’hora indicada trasllat a l’Aeroport per sortir en vol destinació Barcelona, vía
Zurich.
Nit a bord.

30 setembre BARCELONA
Arribada a Barcelona a les 08.55h. i FI DELS SERVEIS.

PREUPERPERSONAENHABDOBLE
E:

1.050 Eur

Taxes:
s:

395 Eur

Visat:
isat:

60 Eur

IMPORTANT

En el momento de fer la reserva s’haurà de donar una paga i senyal de 300 Eur 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 desde Barcelona amb un màxim de25persones.

VOLS PREVISTOS:
BARCELONA
ZURICH
DELHI
ZURICH

ZURICH
DELHI
ZURICH
BARCELONA

22 SEP
22 SEP
29 SEP
29 SEP

LX1953
LX-146
LX-147
LX-1952

09.40
12.45
01.15
07.10

11.35
23.55
06.20
08.55

