DEL 15 AL 22 NOVEMBRE 2017

EL TRIANGLE DE L´OR

Serveis inclosos:
Transfer amb autocar LLoc d´origen- Aeroport de Barcelona- Origen.
Bitllet d’avió en classe turista amb taxes incloses (Horaris definitius a la documentació de viatge).
Pensió completa durant tot el viatge amb aigua mineral. (alguns menjars per horari podran ser a l’avió)
Allotjament als hotels 5****.Visites definides a l’itinerari amb totes les entrades .Acompanyant de Viatges Samblas
durant tot el viatge.Guia local en destí durant tot el viatge. Propines serveis locaAssegurança bàsica d’assistència en
viatge. i de cancel.lació.

Sortida amb autocar direcció l´aeoport de Barcelona. Tràmits de facturació
i Sortida en el vol en direcció a Nova Delhi (via una ciutat) . Arribada i trasllat a l'hotel 5* . Sopar i
allotjament.Allotjament a l’hotel.
Dia 1er: Barcelona – Nova Delhi

Dia 2ºon: Nova Delhi

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem la ciutat vella de Delhi, la qual inclou el Jama Masjid, el Fort Roig i Chandni
Chowk, format per un laberint de carrerons. També coneixerem el Raj Ghat, el memorial de Mahatma
Gandhi. Dinar. Continuarem la nostra visita per la part moderna de Delhi. El recorregut inclou la Porta de la Índia,
el Qutub Minar, Rashatrapati Bhawan i l’actual Palau Presidencial. La nostra visita finalitzarà al temple Sij Bangla
Sahib, on gaudirem d’una cerimònia religiosa. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
Dia 3er: Delhi – Samode – Jaipur.

Esmorzar a l’hotel. Aquest dia sortirem cap a la província de Rajastan. De camí ens aturarem a Samode per dinar en
el famós Samode Palace. A continuació ens traslladarem a Jaipur, la ciutat Rossa. Al arribar, farem una breu visita
de la ciutat com el Palau Reial o l’Observatori. Seguidament ens dirigirem
a l´hotel 5*****. Sopar i allotjament
Dia 4ar: Jaipur: Fort Amber.

Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí ens traslladarem a l’antiga
capital dels Maharajás de Jaipur per visitar el Fort Amber. Per accedir
a aquesta antiga ciutat fortificada pujarem als lloms d’elefants
ensinistrats i podem viure una experiència inoblidable. D’aquesta visita en
destaquem el Sukh Mahal, tot un luxe amb portes de marfil i fusta de
sàndal i parets de marbre. Dinar. A la tarda tornarem a Jaipur on
visitarem el gran Bazar . Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 5è: Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra.

Esmorzar a l’hotel. Avui la nostra ruta ens portarà fins a Agra. Però abans
d’arribar, realitzarem una parada a la ciutat mongol de Fatehpur Sikri.
Aquesta es tracta d’una de les ciutats desertes més belles de l’Índia. Diuen
que va ser abandonada a causa de la manca d'aigua. Tot i els saquejos que
ha patit, encara conserva una curiosa arquitectura que barreja estils
islàmics i hindús. Dinar en ruta. Seguirem el nostre camí fins a Agra.
Arribada a l’hotel 5***** . Sopar i allotjament.
Dia 6è. Agra i el Taj Mahal.

Esmorzar a l’hotel. Durant aquest dia gaudirem d’una de les 7 meravelles del món: El Taj Mahal. Van ser necessaris
22 anys i 22.000 persones treballant per aixecar un dels monuments més bonics del món, dedicat per l’Emperador
Shan Jahan a la seva esposa Muntaz Mahal. Dinar. A la tarda visitarem Fort Roig de la ciutat, una fortalesa repleta
de nombrosos palaus sorprenents. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 7è. Agra – Delhi

Esmorzar i sortida dirección Delhi. Dinar. Arribada a la ciutat on continuarem visitant la part monumental. Sopar
i allotjament a l´hotel.
Dia 8è: Delhi – Barcelona
Esmorzar i sortida direcció a l´aeroport per realitzar els tràmits de facturació. Embarc
amb el vol amb destinació Barcelona. Dinar a bord. Arribada i trasllat al nostre punt d´origen. Arribada, fí del
viatge i dels nostres serveis.

