
Ινδία
Ινδία: Μια χώρα συνώνυμη του εξωτικού και μυστηριώδους. Τερά-
στια βουνά, αιώνια χιονισμένες βουνοκορφές, δάση, ζούγκλες, έρη-
μοι, τροπικές παραλίες, κοιλάδες, ποταμοί, ποικιλόμορφη χλωρίδα 
και πανίδα, πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, πνευματικός πλού-
τος, μεγαλόπρεποι ναοί, πληθωρικό πάνθεον, ιεροτελεστίες, γκου-
ρού, φακίρηδες, φυλές, γλώσσες, χρώματα, εκπληκτικές αγορές, 
μικροπωλητές, ζητιάνοι, μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αγελάδες, ποδή-

λατα, κοσμοπλημμύρα, έθιμα και παραδόσεις που διατηρούνται επί 
χιλιάδες χρόνια, συνθέτουν μια αχανή χώρα με πανάρχαια ιστορία, με 
τόσες εναλλαγές τοπίων και λαών, σαν να επρόκειτο για ολόκληρη 
ήπειρο. Το ταξίδι στην Ινδία δεν μοιάζει με κανένα ταξίδι σ΄ οποια-
δήποτε άλλη χώρα. Κάθε σταθμός αποτελεί και μια κατάδυση σε ένα 
μακρινό παρελθόν, αλλά και μια ευκαιρία για να διερευνήσει κανείς 
το πρόσωπο που η χώρα στρέφει προς το μέλλον.



Δελχί, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Τζαϊπούρ
8 Ημέρες/6 Διανυκτερεύσεις

1η-2η HMEPA: AΘHNA - ΔΕΛΧΙ - Άγκρα
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί, 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη νωρίς το πρωί 
στο Δελχί και οδική αναχώρηση για την Άγκρα.

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ
Ημέρα αφιερωμένη στο πιο γνωστό μνημείο αγά-
πης αλλά και ματαιοδοξίας στον κόσμο, το Ταζ 

Μαχάλ. Το εξαιρετικό αυτό κτίσμα δημιούργησε ο 
σουλτάνος Σαχ Τζαχάν ως μαυσωλείο στη μνήμη 
της συζύγου του Μουμτάζ Μαχάλ, η οποία πέθανε 
στη γέννα του 13ου παιδιού τους. Για την κατα-
σκευή του, που ξεκίνησε το 1631 και ολοκλη-
ρώθηκε το 1653, συγκεντρώθηκαν οι καλύτεροι 
τεχνίτες και αρχιτέκτονες από την Ινδία ως την 
Περσία. Το Μαυσωλείο διακρίνεται για τις τέλει-
ες αναλογίες, τις ένθετες διακοσμήσεις και τους 
πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που χρησι-
μοποιήθηκαν για τη διακόσμησή του. Ακολουθεί 
ξενάγηση στην Άγκρα.

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ - ΦΑΤΕΡΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ-ΤΖΑΪΠΟΥΡ
Πρωινή οδική αναχώρηση για Τζαϊπούρ, την πρω-
τεύουσα της επαρχίας Ρατζαστάν. Στη διαδρομή 
μας θα επισκεφθούμε το Φατεχπούρ Σικρί, την κα-
στροπολιτεία του Άκμπαρ, φτιαγμένη το 1569 από 
κόκκινο ψαμμίτη. Συνεχίζουμε για Τζαϊπούρ. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ, ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ (Ανάβα-
ση στο φρούριο με ελέφαντες, βόλτα με ρίκσο, 
τελετή Aarti)
Πρωινή επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ, που 
αποτελούσε μέχρι το 1728 το διοικητήριο της 
επαρχίας. Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην 
Τζαϊπούρ, την επονομαζόμενη «Ροζ Πόλη». Θα 
επισκεφθούμε το μουσείο με τα ανεκτίμητης αξί-

ας αντικείμενα των παλατιών των μαχαραγιάδων 
και θα δούμε το έμβλημα της πόλης, το Hawa 
Mahal, γνωστό και ως «Παλάτι των Ανέμων». Η 
αρχιτεκτονική του είναι τόσο ασυνήθιστη όση και 
ο λόγος για τον οποίο κατασκευάσθηκε: το παλάτι 
αυτό κτίστηκε το 1799 προκειμένου οι γυναίκες 
της βασιλικής οικογένειας να μπορούν να παρα-
κολουθούν τις επίσημες παρελάσεις και την καθη-
μερινή ζωή στον δρόμο, χωρίς να είναι ορατές από 
τους πολίτες.

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΔΕΛΧΙ
Πρωινή αναχώρηση για το Δελχί. Μια σύντομη πε-
ριήγηση σε μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης, θα 
μας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια πρώ-
τη εικόνα της.

7η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ
Ξενάγηση στο Δελχί (Κόκκινο Φρούριο, Μεγάλο 
Τζαμί, Rajghat, το σημείο αποτέφρωσης του Μα-
χάτμα Γκάντι μετά τη δολοφονία του το 1948, λε-
ωφόρος Rajpath με τα εντυπωσιακά κυβερνητικά 
κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο Ραστραπάτι Μπαβάν, 
το Κοινοβούλιο και την Πύλη των Ινδιών κ.ά.).

8η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Περίοδος Τιμή κατ΄ άτομο σε δίκλινο 

Αγκρα Crystal Sarovar Premiere

01.05-30.09.17 745€Τζαιπούρ Holiday Inn

Δελχί The Suryaa

Aναχώρηση από Λάρνακα + 300€  με τους φόρους αεροδρομίου

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Qatar Airways • διαμονή όπως 
αναφέρεται • μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού, ξεναγήσεις • ημιδιατροφή καθημερινά. 

Δεν περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου • ασφάλεια ταξιδίου και πρόσθετες καλύψεις  285€  
• αχθοφορικά και φιλοδωρήματα


