
 

  

  

ΙΙννδδίίαα                                      
ΧΧρρυυσσόό  ΤΤρρίίγγωωννοο  --  ΒΒααρρααννάάσσιι            

∆∆εελλχχίί,,  ΑΑξξααρρννττάάµµ,,  ΜΜααττοούύρραα,,  ΒΒρριιννττααββάάνν,,  ΆΆγγκκρραα,,    

ΦΦααττεεχχπποούύρρ  ΣΣιικκρρίί,,  ΑΑµµππααννέέρριι,,  ΤΤζζααϊϊπποούύρρ,,  ΦΦρροούύρριιοο  ΑΑµµππέέρρ,,  

ΣΣααρρννάάθθ,,  ΒΒααρρααννάάσσιι  
    

��  ΜΜεε  22  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππττήήσσεειιςς  ((∆∆εελλχχίί--ΒΒααρρααννάάσσιι--∆∆εελλχχίί))  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ττααλλααιιππωωρρίίααςς  κκααιι  

πποολλλλώώνν  χχιιλλιιοοµµέέττρρωωνν  

��  ΜΜεε  33  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ∆∆εελλχχίί  γγιιαα  νναα  έέχχοουυµµεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  

��  ΤΤοο  µµοοννααδδιικκόό  1111ήήµµεερροο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  µµεε  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσεε  ΜΜααττοούύρραα,,  ΒΒρριιννττααββάάνν  κκααιι  

ΑΑξξααρρννττάάµµ!!!!!!  

ΈΈνναα  σσυυννααρρππαασσττιικκόό  ττααξξίίδδιι  σσεε  µµίίαα  ααχχααννήή  χχώώρραα,,  γγεεµµάάττηη  µµυυσσττήήρριιοο,,  χχρρώώµµαα,,  εειικκόόννεεςς,,  

µµύύθθοουυςς,,  χχιιλλιιάάδδεεςς  θθεεοούύςς,,  θθρρηησσκκεευυττιικκέέςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς,,  µµοοννααδδιικκήή  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή,,  

εεκκππλληηκκττιικκέέςς  ααννττιιθθέέσσεειιςς  κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοοµµιιάά!!                                                                                

ΓΓννωωρρίίσσττεε  µµααζζίί  µµααςς  ττηηνν  ΙΙννδδίίαα,,  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  µµυυσσττηηρριιώώδδεειιςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  ππλλααννήήττηη!!  



 

  

ΟΟιι  ΚΚααλλύύττεερρεεςς  ΣΣττιιγγµµέέςς  µµααςς  
  
��  ΜΜεε  22  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππττήήσσεειιςς  ((∆∆εελλχχίί--ΒΒααρρααννάάσσιι--∆∆εελλχχίί))  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ττααλλααιιππωωρρίίααςς  κκααιι  
πποολλλλώώνν  χχιιλλιιοοµµέέττρρωωνν  

  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγεεννέέττεειιρραα  ττοουυ  ΚΚρρίίσσνναα,,  ττηη  ΜΜααττοούύρραα,,  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  εεππττάά  ιιεερρέέςς  ππόόλλεειιςς  
ττωωνν  ΙΙννδδοουυιισσττώώνν  

  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΒΒρριιννττααββάάνν,,  ττηηνν  ππόόλληη  όόπποουυ  οο  ΚΚρρίίσσνναα  ππέέρραασσεε  ττηηνν  ππααιιδδιικκήή  ττοουυ  ηηλλιικκίίαα  
  

��  ∆∆ύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ΆΆγγκκρραα,,  ττοο  ""µµααρργγααρριιττάάρριι  ττοουυ  ΙΙννδδοουυσσττάάνν""  
  

��  ∆∆ύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ""ΡΡοοζζ  ΠΠόόλληη"",,  ττηηνν  TTζζααϊϊπποούύρρ,,  ττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  
ττοουυ  ΡΡααττζζαασσττάάνν  

  

��  ΑΑννάάββαασσηη  σσττοο  φφρροούύρριιοο  ττηηςς  ΑΑµµππέέρρ  µµεε  εελλέέφφααννττεεςς  
  

��  ΒΒόόλλτταα  µµεε  πποοδδηηλλααττάάµµααξξεεςς//ρρίίκκσσαα  σσττηηνν  TTζζααϊϊπποούύρρ  
  

��  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΤΤεελλεεττήήςς  ΑΑάάρρττιι  σσττηηνν  TTζζααϊϊπποούύρρ  κκααιι  σσττοο  ΒΒααρρααννάάσσιι  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ΦΦααττεεχχπποούύρρ  ΣΣιικκρρίί  ((""ΠΠόόλληη  ττηηςς  ΝΝίίκκηηςς""))  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  χχωωρριιόό  ΑΑµµππααννέέρριι  µµεε  ττοονν  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  ττααµµιιεευυττήήρραα  ννεερροούύ  
((bbaaoorrii))  µµεε  τταα  ββααθθµµιιααίίαα  µµεειιοούύµµεενναα  σσκκααλλοοππάάττιιαα    

  

��  ΤΤρρεειιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττοο  ∆∆εελλχχίί  
  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ννααόό  ττοουυ  ΑΑξξααρρννττάάµµ,,  ττηηνν  ""ννέέαα  κκααττοοιικκίίαα  ττοουυ  θθεεοούύ""  
  
� ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ννααόό  ττωωνν  ΜΜππααχχάάιι  ήή  ττοουυ  ΛΛωωττοούύ  µµεε  τταα  2277  µµααρρµµάάρριινναα  ""ππέέττααλλαα""  σσττοο  
∆∆εελλχχίί 

 
� ΒΒααρρκκάάδδαα  σσττοονν  ΓΓάάγγγγηη 

 

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ββοουυδδιισσττιικκήή  ππόόλληη  ΣΣααρρννάάθθ,,  εεκκεείί  όόπποουυ  οο  ΒΒοούύδδααςς  δδέέχχθθηηκκεε  ττηη  φφώώττιισσηη    
κκααιι  έέκκααννεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  ττοουυ  οοµµιιλλίίαα  ππρριινν  22..550000  χχρρόόννιιαα  

 

��  ΗΗµµιιδδιιααττρροοφφήή  κκααθθηηµµεερριιννάά    
  

��  ∆∆ιιααµµοοννήή  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  55**  
  

��  ΈΈµµππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  



 

1η µέρα: Αθήνα - ∆ελχί  
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το ∆ελχί, 
µια πολυπολιτισµική πόλη µε ιδιαίτερη ατµόσφαιρα και µακραίωνη ιστορία. Ανάµεσα στον ποταµό 
Γιάµουνα και τις τελευταίες βόρειες εξάρσεις της οροσειράς Αραβάλι, το Παλαιό και το Νέο ∆ελχί 
σχηµατίζουν µια τεράστια κατοικηµένη περιοχή, που εκτείνεται από βορρά προς νότο σε περίπου 40 
χιλιόµετρα. Ουσιαστικά, το Παλαιό και το Νέο ∆ελχί είναι δύο ξεχωριστές πόλεις. Το Παλαιό ∆ελχί αποτελείται 
από στενούς πολύβουους δρόµους στο οποίο κινείται ή προσπαθεί να κινηθεί - και µάλιστα "ανάποδα", 
όπως οι Άγγλοι - ένα συνονθύλευµα από αυτοκίνητα, µηχανάκια δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα, ιππήλατες 
άµαξες κλπ. Το Νέο ∆ελχί αντίθετα, έχει τεράστιες λεωφόρους, όµορφα οικοδοµήµατα και καλοδιατηρηµένα 
πάρκα. Πλήθος από µοναδικά µνηµεία, ναοί, τζαµιά, κάστρα, θαυµάσια µουσεία και πολύχρωµες αγορές 
ανακαλύπτει ο επισκέπτης σε αυτή την απέραντη, χαοτική πόλη, στην οποία χτυπά η καρδιά της Ινδίας. 
 

2η µέρα: ∆ελχί - Ματούρα - Βρινταβάν - Άγκρα  
Άφιξη στο ∆ελχί, συνάντηση µε 
τον τοπικό µας αντιπρόσωπο 
και αναχώρηση για την  Άγκρα. 
Κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
µας θα κάνουµε µία στάση 
στην γενέτειρα του 
πολυαγαπηµένου θεού Κρίσνα 
(όγδοη µετενσάρκωση του 
Βισνού), τη Ματούρα, µια από 
τις επτά ιερές πόλεις των 
Ινδουιστών, καθώς επίσης και 
µια από τις αρχαιότερες πόλεις 
του κόσµου. Η περίφηµη Σχολή 
της Ματούρα επηρέασε 
καθοριστικά την ινδική γλυπτική 
- σε αντίθεση µάλιστα µε την 
λίγο προγενέστερη Σχολή της Γκαντάρα που 
ασχολήθηκε αποκλειστικά µε Βουδιστικά θέµατα, 
στη σχολή της Ματούρα βρίσκουµε και κοσµική 
τέχνη (γυµνές και ηµίγυµνες γυναικείες µορφές - τα 
πνεύµατα των δέντρων Γιακσίνις/Yakshinis και τις 
ουράνιες νύµφες Απσάρας/Apsaras). Η πόλη είναι 
διάσπαρτη µε ναούς διαφόρων περιόδων, ενώ 
στα 25 γκατς (ghats) που βρίσκονται κατά µήκος 
του ιερού ποταµού Γιάµουνα, συρρέουν οι πιστοί 
για τις καθηµερινές τελετές τους. Συνεχίζουµε για το 
Βρινταβάν (Vrindavan), την πόλη όπου ο Κρίσνα 
πέρασε την παιδική του ηλικία. Έχοντας πλέον 
µυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, 
τον ινδουισµό, αναχωρούµε για την Άγκρα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 

3η µέρα: Άγκρα, Ξενάγηση  
H Άγκρα, το "µαργαριτάρι του Ινδουστάν", είναι κτισµένη σε στρατηγική θέση στις όχθες του ποταµού 
Γιάµουνα. Έφθασε στο αποκορύφωµα της δόξας της όταν ο σπουδαίος αυτοκράτορας Άκµπαρ της 
δυναστείας των Μουγκάλ µετέφερε εκεί την πρωτεύουσά του. Τότε η πόλη στολίστηκε µε τζαµιά, παλάτια και 
όµορφους κήπους. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής µας ξενάγησης θα επισκεφθούµε το πιο διάσηµο 
µνηµείο όχι µόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το περίφηµο µαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, ένα από 
τα θαύµατα του κόσµου, που κατασκευάστηκε το 1632 από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν, στη µνήµη της 
αγαπηµένης του συζύγου, Μουµτάζ Μαχάλ. Συνεχίζουµε µε το εκπληκτικό Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα, στο 
οποίο ο Σαχ Τζαχάν πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έγκλειστος από τον γιο του Άουρaνγκαζεπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

4η µέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αµπανέρι - Τζαϊπούρ  
Αναχώρηση για την "Ροζ Πόλη", την 
Tζαϊπούρ. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής 
µας διαδροµής θα επισκεφθούµε αρχικά την 
Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), µια πόλη 
που εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια µετά την 
ίδρυσή της το 1569 από τον αυτοκράτορα 
Άκµπαρ. Ακολουθεί στάση στο µικρό χωριό 
Αµπανέρι για να δούµε τον ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής ταµιευτήρα νερού (baori) µε 
τα βαθµιαία µειούµενα σκαλοπάτια του. 
Συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα του 
Ρατζαστάν, την Tζαϊπούρ. Η πόλη οφείλει το 
όνοµα, την ίδρυση και τον σχεδιασµό της σε 
έναν µεγάλο αστρονόµο και πολεµιστή, τον 
µαχαραγιά Τζάι Σινγκ Β΄ (1699-1743). Ο χαρακτηρισµός της ως 
"Ροζ Πόλη" οφείλεται στο χρώµα µε το οποίο είναι βαµµένα τα 
κτίρια στο παλιό περιτοιχισµένο τµήµα της. Υπάρχουν πολλές 
θεωρίες για τον λόγο αυτό. Σύµφωνα µε µια θεωρία, το ροζ 
επελέγη από τον µαχαραγιά Τζάι Σινγκ Β΄ για τιµηθεί ο θεός Σίβα, 
του οποίου θεωρείται ότι είναι το αγαπηµένο χρώµα. Μια άλλη 
θεωρία, που υποστηρίχθηκε από τους Βρετανούς, είναι ότι η 
πόλη βάφτηκε στο χρώµα αυτό για την υποδοχή του Βρετανού 
πρίγκιπα της Ουαλίας Αλβέρτου Εδουάρδου VII και µετέπειτα 
βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας (και συνεπώς αυτοκράτορα της 
Ινδίας) το 1876, καθώς το ροζ χρώµα στο Ρατζαστάν 
συµβολίζει τη φιλοξενία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 
5η µέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αµπέρ µε ελέφαντες,  
Ξενάγηση πόλης, βόλτα µε ρίκσα/ποδηλατάµαξες, Τελετή Αάρτι 
Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε το φρούριο της Αµπέρ, που µέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της 
επαρχίας. Βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο και η 
προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! 
Η ξενάγησή µας θα συνεχιστεί στην ίδια την 
Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούµε το ανάκτορο 
και το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα 
θαυµάσουµε την πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - 
ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής παλάτι µε 
πολυάριθµα παραθυράκια, που κτίστηκε το 
1799 προκειµένου οι γυναίκες της βασιλικής 
οικογένειας να µπορούν να παρακολουθούν 
την καθηµερινή ζωή, χωρίς να γίνονται 
αντιληπτές. Ακολουθεί βόλτα µε 
ρίκσα/ποδηλατάµαξες, ενώ αργά το 
απόγευµα θα έχουµε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουµε την πανάρχαια 
ιεροτελεστία Αάρτι, µία από τις πιο σηµαντικές 
τελετές του ινδουισµού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  

 

 
 
 



 

6η µέρα: Τζαϊπούρ - ∆ελχί, Αξαρντάµ 
Πρωινή αναχώρηση για το ∆ελχί. Φθάνοντας 
θα επισκεφθούµε τον ναό του Αξαρντάµ 
(Akshardham), την "νέα κατοικία του θεού", 
ένας εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος 
αιώνιας αφοσίωσης και µία πνευµατική 
πανεπιστηµιούπολη αφιερωµένη στην αρµονία 
και τη µάθηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η µέρα: ∆ελχί, Ξενάγηση  
Ένας συνδυασµός επισκέψεων ανάµεσα στο 
Νέο και το Παλαιό ∆ελχί η σηµερινή µας 
περιήγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
γνωρίσουµε τις καλοσχεδιασµένες λεωφόρους 
του Νέου, αλλά και τη γοητεία των 
περασµένων χρόνων του Παλαιού, µε τα 
µαρµάρινα παλάτια, τα τζαµιά και τα παζάρια. 
Θα περάσουµε από το Κόκκινο Φρούριο 
(1639-1648), θα δούµε το Μεγάλο Τζαµί (Τζαµά 
Μαστζίντ), θα επισκεφθούµε το απέριττο 
µνηµείο αποτέφρωσης του Μαχάτµα Γκάντι 
(Ρατζ Γκατ), το ιστορικό πολύχρωµο παζάρι 
Chandni Chowk, το εντυπωσιακό µαυσωλείο 
του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουµαγιούν, τον 
ναό Λάξµι Ναραγιάν, το προεδρικό µέγαρο 
Ραστραπάτι Μπαβάν, την Πύλη των Ινδιών, 
που κατασκευάστηκε για να τιµήσει τους 
πεσόντες Ινδούς στρατιώτες του Α΄ 
παγκοσµίου πολέµου, τον ναό των Μπαχάι ή 
του Λωτού µε τα 27 µαρµάρινα "πέταλα", 
καθώς και το παλαιότερο ισλαµικό µνηµείο της 
Ινδίας, τον µιναρέ Κουτούµπ (Qutub Minar).  
 

 

 



 

8η µέρα: ∆ελχί - Βαρανάσι, Τελετή Αάρτι 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση 
για Βαρανάσι ή Μπενάρες. Η πόλη είναι κτισµένη στην 
δυτική όχθη του ποταµού Γάγγη και αποτελεί µία από 
τις παλαιότερες συνεχόµενα κατοικηµένες πόλεις του 
κόσµου. Θεωρείται η πνευµατική πρωτεύουσα της 
Ινδίας και είναι ιερή για τους Ινδουιστές, τους 
Βουδιστές και τους Τζαϊνιστές - οι Ινδουιστές πιστεύουν 
ότι όποιος πεθάνει στο Βαρανάσι και αποτεφρωθεί 
στις όχθες του Γάγγη, θα σπάσει τον αέναο κύκλο των 
µετενσαρκώσεων και η ψυχή του θα απελευθερωθεί. 
Οι νεκρικές φωτιές καίνε αδιάκοπα στα πέτρινα 
σκαλοπάτια/γκατ, που οδηγούν στον ιερό ποταµό. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα 
θα παρακολουθήσουµε την τελετή Αάρτι, προς τιµήν 
του µεγάλου θεού Σίβα. Οι καµπάνες, τα κοχύλια, τα 
θυµιατά και τα λουλούδια αποτελούν µέρος της 
γεµάτης µυστήριο τελετής αυτής. Όλος ο κόσµος 
(προσκυνητές και τουρίστες) τραγουδούν ή κτυπούν 
παλαµάκια για να συµµετάσχουν στο τελετουργικό, 
µέχρι την αποκορύφωσή του. Εσείς, θεατές σε αυτό το 
σκηνικό, θα βιώσετε µια ανεπανάληπτη µυσταγωγική 
εµπειρία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
  

9η µέρα: Βαρανάσι, Βαρκάδα στον Γάγγη, Σαρνάθ  
Η βόλτα µε τη βάρκα νωρίς σήµερα το πρωί, την ώρα 
που σηµαίνουν οι καµπάνες, θα σας µυήσει στα 
ιδιαίτερα µυστικά του ιερού ποταµού Γάγγη. 
Εκατοντάδες πιστοί πραγµατοποιούν τις πρωινές 
τελετουργίες του εξαγνισµού, πλένονται, πλένουν τα 
πολύχρωµα ρούχα τους, το πρόσωπό τους, τα δόντια 
τους, κάνουν γιόγκα, προσεύχονται, προσφέρουν 
ρύζι στους βαµµένους µε στάχτες αγίους, 
προσµένοντας λύσεις και συµβουλές στα προβλήµατά τους. Ένα εθιµοτυπικό που πραγµατικά θα σας 
καταπλήξει.  



Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο για 
πρόγευµα και στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουµε για την 
βουδιστική πόλη Σαρνάθ, µε 
πρώτη επίσκεψη στον ναό µε τις 
αγιογραφίες που απεικονίζουν τη 
ζωή του Βούδα µέχρι την ανώτερη 
φώτισή του και την πρώτη του 
οµιλία πριν 2.500 χρόνια. Στη 
συνέχεια επισκεπτόµαστε τα 
ερείπια της πρώτης µονής στο 
Άλσος των Ελαφιών. Εκεί θα 
µάθουµε για την πρώτη οµιλία 
του Βούδα και την µεγάλη 
πνευµατική του αποκάλυψη, τις 
αναφορές του στις τέσσερις 
αλήθειες γύρω από την οδύνη, 
καθώς και την ευγενή οκταπλή 
ατραπό, που οδηγεί στην 
απελευθέρωση και την εξάλειψη της δυστυχίας και του πόνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευµα 
ελεύθερο για να εξερευνήσετε τα πολύχρωµη αγορά της πόλης. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 
10η µέρα: Βαρανάσι - ∆ελχί   
Μεταφορά στο αεροδρόµιο 
και επιβίβαση στην πτήση για 
∆ελχί. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
11η µέρα: ∆ελχί - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο 
και επιβίβαση στην πτήση για 
την Αθήνα µε ενδιάµεσο 
σταθµό. Άφιξη αυθηµερόν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αναχωρήσεις: 12/04, 26/04, 10/05, 31/05, 14/06, 21/06  ~ 11 µέρες      
 

Τιµή κατ' άτοµο ∆ίκλινο 
3ο άτοµο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

Αναχώρηση 

12/04 

1.220 € 1.020 € 1.670 € 

Αναχωρήσεις 

26/04, 10/05, 31/05, 
14/06, 21/06  

1.120 € 920 € 1.570 € 

 

                                                                                                                                                                                                                                ΈΈωωςς  1122  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  
Περιλαµβάνονται 

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω ενδιάµεσου σταθµού 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 5* 

� Ηµιδιατροφή καθηµερινά 

� Μεταφορές, εκδροµές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται 

στο πρόγραµµα 

� Τοπικοί έµπειροι ξεναγοί 

� Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου µας 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης   

 

∆εν Περιλαµβάνονται 

� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος 

καυσίµων, φιλοδωρήµατα, 

αχθοφορικά, ταξιδιωτική ασφάλεια 

και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες 

έως 75 ετών: + 830 €. 

� Βίζα εισόδου στην Ινδία: περίπου  

35 € - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 

γραφείο µας και απαιτούνται 5 

εργάσιµες ηµέρες. 
 

Σηµειώσεις 

� Τα Ελληνικά διαβατήρια θα πρέπει να 

έχουν εξάµηνη ισχύ από την 

ηµεροµηνία εισόδου στην χώρα. 

� Η ροή του προγράµµατος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων πιθανόν να αλλάξει ακόµα και 

επιτόπου αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του, χωρίς όµως να παραληφθεί κάτι από τα 

αναγραφόµενα.  

�  Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.  

 

Οι Πτήσεις µας µε Gulf Air 

 

 

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία 

Άγκρα Jaypee Palace ή παρόµοιο 

Τζαϊπούρ Crown Plaza ή παρόµοιο 

∆ελχί Lalit ή παρόµοιο 

Βαρανάσι Radisson Varanasi ή 
Ramada Plaza By Wyndham 

GF 042 ΑΘΗΝΑ -  ΜΠΑΧΡΕΪΝ 15:00-19:00 
1η µέρα 

GF 132 ΜΠΑΧΡΕΪΝ - ∆ΕΛΧΙ 20:15-03:05+1 

GF 133 ∆ΕΛΧΙ  -  ΜΠΑΧΡΕΪΝ 03:55-06:00 
  

 

11η µέρα 
GF 041 ΜΠΑΧΡΕΪΝ - ΑΘΗΝΑ 09:45-14:15 


