
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινδία 

 

Βαρανάσι  

 Ατομικό / 

Γαμήλιο ταξίδι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η-2η HMEPA: AΘHNA - ΔΕΛΧΙ – ΤΖΑΪΠΟΥΡ 

Πτήση για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη νωρίς το πρωί στο Δελχί και οδική 

αναχώρηση για την Τζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο κι 

ελεύθερο υπόλοιπο ημέρας για να χαλαρώσετε. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 

ΑΜΠΕΡ) 

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 αξίας 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 παρακολουθούν τις επίσημες παρελάσεις και την 

καθημερινή ζωή στον δρόμο, χωρίς να είναι ορατές από τους 

πολίτες. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Ινδία: Μια χώρα συνώνυμη του εξωτικού 

και μυστηριώδους. Τεράστια βουνά, αιώνια 

χιονισμένες βουνοκορφές, δάση, ζούγκλες, 

έρημοι, τροπικές παραλίες, κοιλάδες, 

ποταμοί, ποικιλόμορφη χλωρίδα και πανίδα, 

πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, 

πνευματικός πλούτος, μεγαλόπρεποι ναοί, 

πληθωρικό πάνθεο, ιεροτελεστίες, γκουρού, 

φακίρηδες, φυλές, γλώσσες, χρώματα, 

εκπληκτικές αγορές, μικροπωλητές, ζητιάνοι, 

μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αγελάδες, ποδήλατα, 

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΄ 

οποιαδήποτε 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. 



4η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ – ΑΜΠΑΝΕΡΙ - ΦΑΤΕΡΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ – 

ΑΓΚΡΑ 

Μετά το πρωινό, οδική αναχώρηση για την Άγκρα. Στη 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το είναι το Αμπανέρι. 

Πρόκειται για μικρό, αγροτικό χωριουδάκι της Επαρχίας 

Ρατζαστάν, που έχει στο εσωτερικό του ένα baori, δηλαδή 

έναν ταμιευτήρα νερού ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής με 

βαθμιαία μειούμενες κλίμακες. Επόμενος σταθμός μας το 

Φατεχπούρ Σικρί, την Καστροπολιτεία του Άκμπαρ, φτιαγμένη 

το 1569 από κόκκινο ψαμμίτη. Η πόλη περιλαμβάνει αίθουσα 

θησαυροφυλακίου, σχολείο, χώρους εκδηλώσεων, ξεχωρίζει 

όμως η αίθουσα του θρόνου με τη λίμνη που κατασκεύασε ο 

Άκμπαρ για το μουσικό του, οι εξαιρετικές ικανότητες του 

οποίου έκαναν ακόμη και τα πουλιά να σιγούν για να 

ακούσουν τη μουσική του! Η πόλη εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια 

μετά την ίδρυσή της, πιθανότατα λόγω ανεπάρκειας νερού. 

Άφιξη στην Άγκρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ   
Η ημέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο πιο γνωστό 

μνημείο αγάπης 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 το 1631. Για την κατασκευή του, που ξεκίνησε την ίδια 

χρονιά και ολοκληρώθηκε το 1653, συγκεντρώθηκαν οι 

καλύτεροι τεχνίτες και αρχιτέκτονες από την Ινδία έως την 

Περσία. Το Μαυσωλείο διακρίνεται για τις τέλειες αναλογίες, τις 

ένθετες διακοσμήσεις και τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους 

λίθους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμησή του. Στη 

συνέχεια θα επισκεφτούμε το Κόκκινο Φρούριο, έργο των 

αυτοκρατόρων Άκμπαρ, Τζαχανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Χτισμένο 

κοντά στον ποταμό Γιαμούνα, περιβάλλεται από διπλά τείχη, 

το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 20 μέτρα. Αποτελείται από 

σειρά παλατιών και κήπων συνθέτοντας μια ολόκληρη 

καστροπολιτεία. Εδώ ο Σαχ Τζαχάν πέρασε τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του, έγκλειστος από το γιο του 

Άουρaνγκαζεπ. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με το 

Μαυσωλείο Τσίνι Κα Ραούζα. Ο Mulla Shukrullah Shirazi ήταν 

πρωθυπουργός του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν και 

παράλληλα διάσημος ποιητής με το ψευδώνυμο «Allami». 

Θέλησε να οικοδομήσει το δικό του μαυσωλείο το 1639 και να 

επιμεληθεί ο ίδιος τη διακόσμηση. Η τεχνική που επέλεξε διαχέει 

στο χώρο αφειδώς φωτεινά χρώματα και σχέδια, γνωστά ως 

«Κα Rauza Chini». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  



6η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ – ΔΕΛΧΙ  

Πρωινή αναχώρηση για το Δελχί. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και σύντομη περιήγηση σε μερικά από τα 

αξιοθέατα της πόλης, θα μας δώσει την ευκαιρία να 

αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα της (Κόκκινο Φρούριο, Μεγάλο 

Τζαμί, Rajghat, το σημείο αποτέφρωσης του Μαχάτμα Γκάντι μετά τη 

δολοφονία του το 1948, λεωφόρος Rajpath με τα εντυπωσιακά 

κυβερνητικά κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο Ραστραπάτι Μπαβάν, το 

Κοινοβούλιο και την Πύλη των Ινδιών κ.ά.).. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

7η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ – ΒΑΡΑΝΑΣΙ  

Ξενάγηση στο Δελχί (Κόκκινο Φρούριο, Μεγάλο Τζαμί, 

Rajghat, το σημείο αποτέφρωσης του Μαχάτμα Γκάντι μετά 

τη δολοφονία του το 1948, λεωφόρος Rajpath με τα 

εντυπωσιακά κυβερνητικά κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο 

Ραστραπάτι Μπαβάν, το Κοινοβούλιο και την Πύλη των Ινδιών 

κ.ά.). Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε την πτήση για Βαρανάσι. Άφιξη, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΝΑΣΙ  

Το Βαρανάσι ή Μπενάρες υπήρξε η πιο ιερή πόλη 

των Ινδουιστών για περισσότερα από 2.000 χρόνια. Σύμφωνα 

με τις Βέδες, τα ιερά κείμενα του Ινδουισμού, όποιος πεθαίνει 

και αποτεφρώνεται στο Βαρανάσι κερδίζει την πολυπόθητη 

λύτρωση, καθώς η ψυχή του απελευθερώνεται από τον 

αέναο κύκλο των μετενσαρκώσεων. Στην πόλη υπάρχουν 

περισσότεροι από 100 ναοί με βωμούς για την καύση των 

νεκρών, ο σημαντικότερος των οποίων είναι ο Manikarnika. 

Κατά την παράδοση, τα σώματα των νεκρών μεταφέρονται 

από τους «ανέγγιχτους», σε μια διαδρομή μέσα από 

τα δρομάκια της παλιάς πόλης έως τις όχθες του Γάγγη, 

όπου τοποθετούνται σε σωρό ξύλων, το μέγεθος του οποίου 

αντικατοπτρίζει την οικονομική ευμάρεια της οικογένειας του 

νεκρού. Κατά τη διάρκεια της πολύ πρωινής μας βαρκάδας 

στα νερά του ποταμού Γάγγη 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά αυτά τα έθιμα 

των κατοίκων και των προσκυνητών. Εκτός από την καύση 

των νεκρών, ο ποταμός αποτελεί σημείο αναφοράς για τους 

ντόπιους. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΝΑΣΙ - ΔΕΛΧΙ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Δελχί. Άφιξη και 

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

10η ΗΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ – ΑΘΗΝΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω Δελχί. Άφιξη αυθημερόν 



Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόλη 

 

Ξενοδοχείο 

 

Περίοδος 

Τιμή κατά άτομο  

σε δίκλινο 

 

ΤΖΑΪΠΟΥΡ 
 

Le Meridien 5* 

ή 

Hilton  5* 

 
 
 
 
 
 
         01.11.18-31.03.19 

 
 
 
 
 
 

Από 765 

 

ΑΓΚΡΑ 
 

Radisson 5* 

ή 

Jaypee Palace 5* 

 

ΔΕΛΧΙ 
 

The Grand 5* 
 

 

ΒΑΡΑΝΑΣΙ 

 

Radisson 5* 

ή 

Gateway 5* 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Turkish Airlines 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* με ημιδιατροφή  

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμια - ξενοδοχεία 

 Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με αγγλόφωνο τοπικό ξεναγό  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ΦΠΑ 

 Δεν περιλαμβάνονται 

Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κλπ., τα οποία καταβάλλονται 

υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, 

δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 

προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το 

ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: €390  

 Αχθοφορκά και φιλοδωρήματα  

 Βίζα εισόδου στην Ινδία €80  

 

 


