Triangle Daurat i Benarés
Índia
#VALLESCLUB
Del 10 al 21 d’agost de 2019.
PREU PER PERSONA DES DE
Habitació doble
Supl. individual

2.850 €
690 €

EL NOSTRE PREU INCLOU

•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia regular intercontinental:
BARCELONA – EUROPA – NOVA DELHI
– EUROPA – BARCELONA.
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia regular nacional: BENARÉS
– NOVA DELHI.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Bitllet de tren regular, classe turista
amb
aire
condicionat
i
butaca
individual: AGRA – JHANSI.
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport.
•Estada de dues nits a l’HOTEL LE
MERIDIEN (5*) o similar a Nova Delhi.
•Estada de dues nits a l’HOTEL
HOLIDAY INN CITY CENTER (5*) o
similar a Jaipur.
•Estada de dues nits a l’HOTEL
DOUBLE TREE HILTON (5*) o similar a
Agra.
•Estada d’una nit a l’HOTEL AMAR
MAHAL (3*) o similar a Orchha.
•Estada d’una nit a l’HOTEL GOLDEN
TULIP (4*) o similar a Khajuraho.
•Estada de dues nits a l’HOTEL
RADISSON (4*) o similar a Benarés.
•Àpats: 10 esmorzars, 1 dinar picnic i
10 sopars.
•Autocar de luxe amb aire condicionat
pels desplaçaments.
•Visites i excursions segons programa
amb guia local.
•Entrades als monuments segons
itinerari.
•Passeig en rickshaw al Vell Delhi i a
Benarés.
•Pujada a la fortalesa d’Amber a lloms
d’elefant o en tot terreny.
•Dues botelles d’aigua mineral (500
ml) per persona i dia.
•Guia
acompanyant
de
parla
espanyola durant tot l’itinerari.
•Documentació de viatge.
•Assegurança assistència en viatge
(cia. ARAG modalitat GVTOUR).
INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117 / 08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

10 ag. BARCELONA – EUROPA – NOVA
DELHI
Vol de línia regular amb destí Nova Delhi.
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL
LE MERIDIEN (5*) o similar. Allotjament.
11 ag. NOVA DELHI
Esmorzar. Al matí, visita del Vell Delhi. El
recorregut inclou la visita de Jama Masjid,
la Fortalesa Vermella i Chandni Chowk, el
Raj Ghat, passeig en rickshaw pel mercat
de les especies pel casc antic i el Chawdi
Bazar. A la tarda, visita de Nova Delhi,
inclouent la Porta de l’Índia, el Rashtrapati
Bhawan, la zona de les Ambaixades i els
principals carrers i avingudes. La visita
acabarà amb el Temple Sij “Bangla Sahib”
on podran assistir a una cerimònia
religiosa. Sopar i allotjament.
12 ag. NOVA DELHI – NEEMRANA –
JAIPUR
Esmorzar. Al matí, sortida cap a Jaipur
per carretera, via Neemrana on realitzar
un passeig a peu pel poble. Arribada a
Jaipur. Acomodació a l’HOTEL HOLIDAY
INN CITY CENTER (5*) o similar. Al
capvespre, visita del Temple Birla, temple
hinduista per assistir a la pregaria. Sopar
i allotjament.
13 ag. JAIPUR – AMBER – GAITOR –
JAIPUR
Esmorzar. Sortida amb vehicle privat per

realitzar l’excursió a la Fortalesa d’Amber,
antiga capital dels Maharajas de Jaipur.
Passeig a lloms d’elefant o en tot terrenys.
A la tarda, visita del Palau Reial, el Museu,
l’Observatori,... Temps lliure. Sopar i
allotjament.
14 ag. JAIPUR – CHAND BAORI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Esmorzar. Sortida per carretera cap a
Agra, realitzant una parada a Chand Baori
(Abheneri) i a Fatehpur Sikri per visitar la
bella ciutat mogol. Acabada la visita,
continuació per carretera fins a Agra.
Arribada i acomodació a l’HOTEL DOUBLE
TREE HILTON (5*) o similar. Sopar i
allotjament.
15 ag. AGRA
Esmorzar.
Al
matí,
visita
del
mundialment famós Taj Mahal, una de les
set meravelles del món. A la tarda, visita
de
la
Fortalesa
Vermella
d’Agra,
construïda per l’Emperador Akbar i on es
troben nombrosos palaus. Continuació
amb la visita del ashram de la Mare
Teresa de Calcuta. Sopar i allotjament.
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Triangle Daurat i Benarés
Índia
#VALLESCLUB
Del 10 al 21 d’agost de 2019.
EL NOSTRE PREU NO INCLOU

•Tramitació visat d’entrada a
l’Índia (150 € per persona).
•Assegurança
cancellació
de
viatge
(cia.
ARAG
modalitat
VACACIONAL A LA CARTA, preu 75
€).
•Begudes durant els àpats inclosos.
•Propines guia i xofer.
•Maleters a aeroports i hotels.
•Serveis
no
especificats

amb

anterioritat.

NOTES:
Pressupost calculat amb data 15 de
novembre per un mínim de 20
persones i pendent de confirmar en
ferm. Qualsevol alteració en el canvi
de divisa, tarifa aèria, data de sortida,
nombre de participants o serveis
terrestres implicaria una variació en el
preu final.
Aquest programa de viatge està
subjecte
a
lleugers
variacions
d’adaptació, no responsabilitzant-se
l’Agència
Organitzadora
de
les
alteracions que, per motius oficials o
de força major, es produeixin abans o
durant el viatge.
16 ag. AGRA – JHANSI – ORCHHA
Esmorzar. Trasllat a l’estació de tren.
Sortida amb el Shatapdi Express amb destí
Jhansi. Arribada i continuació fins a Orchha.
Arribada i acomodació a l’HOTEL AMAR
MAHAL (3*) o similar. A la tarda, visita
d’Orccha amb bells palaus i temples
construïts pels Bundelas entre els segles XVI
i XVII. També es pot contemplar el conjunt
de cenotafis al costat del riu Betwa. Sopar i
allotjament.
17 ag. ORCHHA – KHAJURAHO
Esmorzar. Sortida per carretera fins a
Khajuraho. Arribada i acomodació a l’HOTEL
GOLDEN TULIP (4*) o similar. Continuació
amb la visita als temples eròtics de
Khajuraho. Aquests temples coneguts pels
seus relleus eròtics, son un dels conjunts
arquitectònics més importants de l’Índia.
Sopar i allotjament.
18 ag. KHAJURAHO – BENARÉS
Esmorzar. Al mati, sortida per carretera
cap a Benarés. Dinar picnic en ruta.
Arribada a Benarés i acomodació a l’HOTEL
RADISSON (5*) o similar. Benarés és la
ciutat més antiga del món. A més a més del
Temple de Mare Teresa i el Temple d’Or, la
visita més important és la dels ghats. Sopar
i allotjament.

19 ag. BENARÉS
De matinada, trasllat en rickshaws
(tricicles) als ghats i passeig en barca
pel riu Ganges. Tornada a l’hotel.
Esmorzar. Matí lliure. A
la tarda,
excursió a Sanath, poble budista on
destaca
l’estopa
i
un
museu
arqueològic. Tornada a Benarés. Sopar
i allotjament.
20 ag. BENARÉS – NOVA DELHI –
EUROPA
Esmorzar. Temps lliure. Trasllat a
l’aeroport. Vol regular domèstic amb
destí Nova Delhi. Arribada. Trasllat fins
a un centre comercial proper a
l’aeroport on disposaran d’establiments
per sopar. Trasllat de tornada a
l’aeroport. Vol regular intercontinental
amb destí Barcelona, via una ciutat
europea. Nit a bord.
21 ag. EUROPA – BARCELONA
Arribada a Barcelona.
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www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

