11-денний авіатур: ІНДІЯ

ДАТА ТУРУ: 20/02-01/03/2019
8 Міст: Д Е Л І – Д Ж А Й П У Р – Г А Л Т А – А Г Р А – Г В А Л І О Р – О Р Ч Х А –
КАДЖУРАХО — РАНЕХ ФАЛЛ – ДЕЛІ

Детальна програма подорожі:
День
Виліт з Києва.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІНДІЇ!
Поселення в готель у Делі.
День
2

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.

З ДЕЛІ ДО ДЖАЙПУРУ
Перед тим, як подолати 275 км зі столиці Індії до міста Джайпур, ми продовжимо знайомство
з Делі, відвідавши найвищий в світі мінарет з цегли
Кутуб-Мінар, відому нержавіючу колону, настільки
міцну, що навіть ядро, випущене з гармати, не
змогло її пошкодити, і незвичайний індуїстський
храм сонцеликої Лакшмі, богині щастя і достатку.
Переїзд, хоча і займе певний час, приємно порадує
День
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вас комфортом нашого транспорту та екзотичними
пейзажами за вікном.
І ось перед нами ДЖАЙПУР!
Це казкове місто можна порівняти з величезною
коробкою
ніжних
східних
солодощів
за
незвичайність і легкість його приголомшливих старовинних будівель.
Цього вечора ми відчуємо його дивовижний аромат за колоритною вечерею з традиційною
індійською кухнею і чуттєвими національними танцями.
СХІДНІ СОЛОДОЩІ ДЖАЙПУРУ. Отже, обіцяний
десерт: ми вирушаємо відкривати для себе
Джайпур. Першим ласим шматочком стане
величний форт Амбер. Він розкинувся на вершині
пагорба, з якого відкривається приголомшливий
вид на місто.
День
Хочете відчути себе могутнім і шанованим
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махараджею? Ви можете піднятися до воріт форту
верхи на слоні. Оглянувши старий форт, ми
вирушимо до розкішних парків «Канак Карден», а
потім - до головного десерту з усіх солодощів
Джайпуру, «Рожевого міста», з його Палацом Вітрів і Палацом Води, білосніжними стінами
храму богині Лакшмі і медовими сотами теракотового Міського Палацу.
ГАЛТА. РУЧНІ МАВПИ
Сьогодні ми їдемо до храмових комплексів Галти, а далі, через місто Фатехпур Сікрі, що
знаходиться у 200 км від Джайпуру, приїжджаємо до легендарної столиці імперії Великих
Моголів – до міста Агра.
Ви читали «Рамаяну»? У Рами, головного героя цього епічного твору, був вірний помічник і друг
Хануман, син бога вітрів і повелитель усіх мавп. Саме на честь цього божества був зведений
незвичайний храмовий комплекс Галти. Чудовий
храм і фрески, священні цілющі джерела, здатні
наповнити кілька кам'яних басейнів, - все це
День
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неймовірно цікаво, але особливу родзинку цьому
місцю надають забавні й веселі піддані Ханумана.
Мавпи, до яких тут особливе ставлення, приймають
їжу прямо з рук і, як люди, люблять купатися у
спеціально відведеному для них басейні.
Фатехпур Сікрі - справжнє місто-музей. Це місце
пов'язане з дивним пророкуванням старого суфія
про те, що у імператора має народитися гідний
спадкоємець. Мавзолей цього суфія, святого Саліма Чашті, до сих пір виділяється білизною
своїх мармурових стін на тлі червоних будівель мечеті Джама Масджид. Переїзд до Агри.

П'ЯТЕ ДИВО СВІТУ. Вам відомо, що чудовий мавзолей Тадж-Махал посів п'яте місце у переліку
нових чудес світу?
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За задумом творця Шах-Джахана, Тадж-Махал
повинен був передати світу всю незрівнянну красу
його коханої дружини Мумтаз Махал.
Чи вийшло у нього? Судити вам ...
Якщо є бажання не тільки послухати цю індійську
казку про вічне кохання, а й побачити на власні очі,
ви можете відвідати вечірню феєричну виставу, що
розповідає про події далекого минулого.
ГВАЛІОР
Вранці ми переїжджаємо до Гваліора, щоб
помилуватися його величезною фортецею, що
охороняє місто з вершини пагорба.
Дивіться уважно на ці візерунчасті стіни, адже десь
у переплетенні орнаментів вчені виявили
найдавніше зображення цифри «0».
На схилі пагорба під фортом Гваліора збереглися
унікальні печери з гігантськими статуями людей, які
змогли досягти просвітлення.

На нічліг ми вирушимо до Орчхи.
ОРЧХА
В Орчсі ви можете прогулятися по вишуканим терасам і різьбленим балконам Великого палацу
Джахангир Махал, пройтися по кам'яному мосту, що
з'єднує нове місто і стародавню фортецю Радж
Махал, поспостерігати за незворушними слонами
безпосередньо по вулицях міста. А коли ви вдосталь
День
насолодитеся
середньовічною
чарівністю
і
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неспішним ритмом цього райського куточка, ми
відправимося у Каджурахо.
Після прибуття на місце і розміщення у готелі, у вас
є унікальна можливість відвідати яскраве шоу,
присвячене індійським танцям.
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РАНЕХ ФАЛЛ.
Ви коли-небудь спускалися до кратера погаслого
вулкану?
Сьогодні ви з повним правом зможете відповісти на
це питання ствердно, адже ми їдемо у Ранех Фалл.
Цей каньйон - справжнє природне диво, утворене
різнокольоровими гранітними скелями, вузькими
ущелинами і безліччю водоспадів. І вся ця краса
загублена посеред безмежного зеленого моря
диких джунглів.

СВЯЩЕННА ЛЮБОВ КАДЖУРАХО
У другій половині дня на нас чекають вражаючі
храми Каджурахо з чудовими еротичними
композиціями, що розповідають про
таємні і
хвилюючі моменти людського життя. Вони
прославляють духовну і чуттєву красу жінки, єднання
душі й тіла, священність поєднання чоловіка і жінки.
День
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Ці стародавні стіни можуть слугувати справжнім
путівником по світу чуттєвих насолод, еротики і хтивості. Але найбільшою загадкою тантричних
храмів є те, що у внутрішніх приміщеннях ви не побачите жодної еротичної скульптури. Чому?
Відповідь на це питання ви знайдете тільки у порожніх приміщеннях старих храмів ...
Пишність Каджурахо розкриється для вас в абсолютно іншому світлі на вечірньому святі світла
і музики. Якщо є бажання і сили, обов'язково відвідайте це грандіозне видовище.

Ніч у Каджурахо.
І ЗНОВУ ДЕЛІ
Це останній день нашого туру, день прощання з чарівної Індією, яка назавжди залишиться у
День ваших серцях.
10 Ще одна незабутня пригода на сьогодні - поїздка на справжньому індійському поїзді зі станції
Джансі до Делі.
Прибуття у Делі о 23:30. Трансфер в аеропорт.
День
11 Приліт до Києва.

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 740 USD. Включає:
 Усі трансфери з аеропорту, в аеропорт і
по маршруту на комфортабельних
кондиційованих автомобілях
 Проживання в готелях 4 * зі сніданками
та вечерями (двомісне розміщення)
 Російськомовний гід-супроводжуючий
по маршруту
 вечеря з національними танцями в
Джайпурі
 Усі податки та збори
 Страховка (до 64 років)

Додатково:
 Міжнародний переліт Київ-Делі-Київ
(від 400 USD)
 Віза до Індії - 105 USD
 Особисті витрати
 Чайові
 Вхідні квитки до музеїв (біля 80 USD)
 Доплата за одномісне розміщення -290
USD

