9-денний авіа тур: ІНДІЯ
8 міст: ДЕЛІ– ДЖАЙПУР – ГАЛТА — АБХАНЕРІ – АГРА – ДЖАНСІ –ОРЧХА —
КАДЖУРАХО – ДЕЛІ
Детальна програма поїздки:
Ласкаво просимо до ІНДІЇ!
Ви прилітаєте до столиці Індії - Делі.
19 Багатомільйонне місто - історичне серце країни і
лис місце зародження багатьох імперій.
НД
Поселення в готель, вільний вечір у Делі.

ЗНАЙОМСТВО ЗІ СТОЛИЦЕЮ І ПЕРЕЇЗД У ДЖАЙПУР

20
лис
ПН

Починаємо екскурсійний маршрут з прогулянки по
Делі. Ви побачите різні архітектурні пам'ятки:
Червоний форт, п'ятничну мечеть Джама Масджид,
район Чандні Чоук, ворота Індії та багато інших.
У другій половині дня - переїзд до «казкового»
Джайпуру з середньовічною атмосферою.
Поселення у готель, вільний вечір в Джайпурі.

21
лис
ВТ

22
лис
СР

23
лис
ЧТ

24
лис
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БАРВИ ДЖАЙПУРА
Екскурсія по місту починається з відвідування головної
визначної пам'ятки - неприступного форту Амбер. Як
справжні індійські магараджі, за бажанням, Ви можете
піднятися до входу на слонах. Тут за могутніми стінами
фортеці зберігся цілий архітектурний комплекс з
розкішними садами.
Далі - неспішна прогулянка по зеленій території парку
Канак Гарден, де часто знімають сцени для голлівудських
фільмів.
Ви також побачите кілька палаців і музей Міського Палацу.
Увечері - колоритна вечеря з національними танцями. Ніч у Джайпурі.
НА ШЛЯХУ ДО МІСТА ЛЮБОВІ
Після сніданку вирушаємо до АГРИ. Але по дорозі
робимо зупинки в двох дивовижних місцях:
1 - храмовий комплекс Галта. Місце паломництва для
індусів і улюблене місце проживання тутешніх мавп.
2
Село
АБХАНЕРІ.
Селище відоме
завдяки
ступінчастій
криниці
IX
століття, 13 поверхів якої з'єднані між собою
симетричними сходинками, які ведуть до дна 20метрового колодязя.
Увечері приїзд до Агри. Поселення в готель, вільний
вечір.
ЛЮБОВ У ПОВІТРІ
Ранній підйом і ми прямуємо до восьмого чуда світу білосніжного Тадж-Махалу. Дивлячись на нього,
відчувається уся сила цього трепетного почуття любові.
Екскурсія продовжує знайомити Вас з не менш
важливими пам'ятками міста. Це - Червоний Форт,
усипальні Бібі - Тадж і гробниці Великого Імператора
Акбара у Сикандрі.
Вільний вечір в Агрі або, за бажанням, відвідування
театралізованої вистави про створення Тадж-Махалу.
НА ПОЇЗДІ ДО ОРЧХИ
8.00-11.00 - переїзд на поїзді до Орчхи, колишньої
столиці князівства Бунделкханд. Тут збереглися храмові
комплекси і низка палаців. Серед них: Форт Орчха,
Джахангир Махал, Радж Махал і Храм Рам Раджа.
Далі - трансфер до Каджурахо, де знаходяться храми
Камасутри. Це місто-символ еротичної скульптури, яка
представлена тут у різноманітності форм і витонченості
виконання.
Поселення до готелю. Вільний вечір у Каджурахо.

ПРО ЛЮБОВ І КАМАСУТРУ
Храмовий комплекс Каджурахо - це наочний
путівник по світу еротики і любовних відносин. У Вас
буде півдня, аби розглянути композиції з трактату
про кохання Камасутри.
Увечері - переїзд на станцію Джансі, о 18:40 відправлення до Делі.

25
лис
СБ

Повернення у Делі о 23:30. Поселення у готель.
ЩЕ ДЕЛІ І ВИЛІТ ДОДОМУ
Останній день, а екскурсії все тривають.
Ви відвідаєте:
храм Акшардхам - найбільший і багатий індуський
26 храм Індії;
лис ще одні ступінчасті колодязі Аграс;
НД пральню Дхобі Гхат;
білий наче сніг храм Лотоса;
мінарет Кутуб Мінар.
Трансфер в аеропорт під Ваш переліт.
Ви також можете продовжити тур відпочинком на пляжах Гоа, оздоровленням в аюрведичних
готелях Керали або відвідуванням священних міст Індії.
27
лис Приліт до Києва.
ПН
04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 520 USD. включає:
 Трансфери по всьому маршруту на
комфортабельних
автомобілях
з
кондиціонерами
 Проживання у готелях 3 * зі сніданками
(двомісне розміщення)
 Вечеря з національними танцями в
Джайпурі
 Російськомовний гід - супроводжуючий
по всій програмі
 Залізничні квитки: Агра-Джанси-Делі
(сидячий вагон туристичного класу з
кондиціонером)
 Страховка
 усі податки та збори

Додатково:






Міжнародний переліт (від 500 USD)
Віза в Індію 80 USD
Особисті витрати
Чайові
Вхідні квитки до музеїв, підйом на
слонах в Джайпурі, монументи, парк,
сафарі, шоу програми
 Доплата за одномісне розміщення - 120
USD

Формування групи здійснюється до 10 листопада

