
L’Índia Temptació. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió classe turista, vol en línia 
regular: BARCELONA – DELHI – 
BARCELONA. 
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL SURYAA 
(5*) o similar de Delhi. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL DOULBE 
TREE HILTON (4* superior) o similar 
d’Agra. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL HOLIDAY 
INN CENTRE (4* superior) o similar de 
Jaipur. 
•Pensió completa durant tot el circuit 
(del esmorzar del segon dia fins al sopar 
de l’últim dia). 
•Guia local de parla espanyola durant tot 
el recorregut. 
•Visites i excursions segons programa en 
vehicle amb aire condicionat. 
•Entrades als monuments. 
•Impostos locals i service tax. 
•Professor acompanyant Sr. Francesc 
Lozano. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones.  
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Taxes d’aeroport (435 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 
•Tramitació visat electrònic 
d’entrada a l’Índia (75 € per 
persona). El visat es podrà tramitar a 
través de la pàgina web directament pel 
client. 
•Assegurança cancel�lació viatge 
(cia. ARAG modalitat CLASS, preu 70 
€ per persona). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guia i xofer. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 
 

Del 20 al 27 de juliol 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

20 jul. BARCELONA – MUNIC – DELHI 
Vol regular amb destí Delhi, via una ciutat 
europea. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL SURYAA (5*) o similar. Allotjament. 
 

21 jul. DELHI 
Esmorzar. Al matí, visita de Nova Delhi, 
part moderna de la ciutat construïda pels 
anglesos l’any 1911 com a seu 
administrativa del British Raj. El recorregut 
inclou la Porta de l’Índia, el Qutub Minar, el 
Rashtrapati Bhawan, l’antiga residència del 
Virrey i actualment Palau Presidencial, la 
zona de les Ambaixades i els principals 
carrers i avingudes. Dinar. A la tarda, 
visita al temple Sij “Bangla Sahib” on 
podran assistir a la cerimònia religiosa. 
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

22 jul. DELHI – MATHURA – AGRA 
Esmorzar. Al matí, visita del Vell Delhi. El 
recorregut inclou la visita de Jama Masjid, 
l’immens pati i cúpules de marbre. 
Recorregut per la zona de la Fortalesa 
Vermella i el Chandni Chowk, format per un 
laberint de carrerons. Continuació amb la 
visita al Raj Ghat (Tomba simbòlica o 
Memorial de Mahatma Gandhi). Dinar. A la 
tarda, sortida cap a Agra, via Mathura on 
visitaran el Temple Krishna i el casc antic 
de la ciutat. Arribada i acomodació a 
l’HOTEL DOUBLE TREE HILTON (4* superior) 
o similar. Sopar i allotjament. 
 

23 jul. AGRA 
Pensió completa. Al matí, visita del 
mundialment famós Taj Mahal, una de 
les set meravelles del món. La seva 
construcció va començar l’any 1631 i va 
durar 22 anys, dedicat per l’emperador Shah 
Jahan a la seva dona Muntaz Mahal. A la 
tarda, visita de la Fortalesa Vermella 
d’Agra, construït per l’Emperador Akbar i on 
es torben també nombrosos palaus. 
Continuació amb la visita al ashram de la 
Mare Teresa de Calcuta. Retorn a l’hotel. 
Allotjament.   
 

24 jul. AGRA – FATEHPUR SIKRI – 
JAIPUR 
Esmorzar. Sortida en tot terreny cap a 
Jaipur, realitzant una parada a 40 
quilometres d’Agra per visitar la bella 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder 
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

ciutat mogol de Fatehpur Sikri. Es 
tracta d’una de les més belles ciutats 
desèrtiques de l’Índia. Després d’un breu 
espai de temps, la ciutat fou abandonada 
per falta d’aigua. Acabada la visita, 
continuació per carretera cap a Jaipur. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL HOLIDAY 
INN CITY CENTER (4* superior) o similar. 
Dinar. A la tarda, visita panoràmica de 
la ciutat de Jaipur, on a més a més d’un 
recorregut d’orientació de la ciutat rosada 
i els basars, podran contemplar l’Albert 
Hall, actualment convertit en museu. 
Sopar i allotjament. 
 

25 jul. JAIPUR – AMBER-GAITOR – 
JAIPUR 
Pensió completa. Sortida per realitzar 
l’excursió a la Fortalesa Amber, antiga 
capital dels Maharajas de Jaipur, situada a 
uns 12 km de Jaipur. Passeig a lloms 
d’elefant, una experiència inoblidable. A la 
tarda, visita del Palau Reial, el Museu, 
l’Observatori,... Temps lliure. Allotjament. 
 

26 jul. JAIPUR – SAMODE – DELHI 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, trasllat per 
carretera de Jaipur fins a Samode. 
Arribada i visita del poble i del palau. 
Dinar. A la tarda, continuació cap Delhi. 
Arribada i trasllat fins a un hotel proper ca 
l’aeroport on es realitzaran el sopar. A 
l’hora prèviament concertada, trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament i 
duana. 
 

27 jul. DELHI – BARCELONA 
Sortida amb vol regular amb destí 
Barcelona, via una ciutat europea. 
Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 1.365 € 
Supl. individual    230 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 12 de 
juny per un mínim de 25 persones. 
Qualsevol alteració en el canvi de divisa, 
tarifa aèria, nombre de participants, data 
de sortida o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final. 

RESERVA EN FERM: 
Fotocopia del passaport vigent i dipòsit de 
400 € per persona. 


