
Índia del Nord: Triangle d’or 
i Benarés. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
regular intercontinental: BARCELONA – 
NOVA DELHI – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
local: NOVA DELHI – BENARES (15 
quilos per passatger, l’excés d’equipatge 
es paga a 8€ per quilo a l’aeroport). 
•Taxes d’aeroport. 

•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de 9 nits en hotels seleccionats 
o similars. 
•Àpats: 9 esmorzars, 8 dinars i 9 
sopars. 
•Autocar gran confort, amb aire 
condicionat pels recorreguts. 
•Guía acompanyant des de Barcelona. 

•Guia local de parla espanyola a destí. 

•Visites i entrades segons itinerari. 

•Propines a guies, maletes i xofers. 

•Assegurança assistència en viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Tramitació visat d’entrada. 

•Assegurança cancel·lació de viatge.  

•S e r v e i s  n o  e s p e c i f i c a t s  a mb 
anterioritat. 

 
 

Del 14 al  25 d’abril 2023. 

15 abr. BARCELONA - NOVA DELHI 
Sortida amb vol regular amb destí l’Índia. Nit en 
vol. 
 

16 abr. NOVA DELHI 
Arribada i trasllat que ens durà a l’hotel.  
Esmorzar. A continuació, visita de Nova Delhi amb 
dinar: la Porta de l'Índia, Qutub Minar, Rashtrapati 
Bhawan, antiga residència del Virrei i avui Palau 
Presidencial, zona de les Ambaixades i els seus 
principals carrers i avingudes i el Temple Sij on 
podrà assistir la cerimònia religiosa. Sopar i 
allotjament. 
 

17 abr. NOVA DELHI 
Esmorzar. Sortirem per realitzar la visita del Vell 
Delhi incloent: passeig en rickshaw pel mercat de 
les espècies, visita de Jama Masjid, recorregut per 
la zona del Fort Vermell i Chandni Chowk i el Raj 
Ghat. Dinar. A la tarda, visita de Pispa House i 
passeig pels jardins de Lodhi. Sopar i allotjament. 
 

18 abr. NOVA DELHI - JAIPUR 
Esmorzar. Sortida cap a Jaipur per carretera (258 
km, 6 hores). Dinar en ruta. Arribada a Jaipur i 
trasllat a l'hotel. A la tarda visita, del Temple 
Pispa, on podrem assistir a la cerimònia religiosa 
de AARTI. Sopar i allotjament.  
 

19 abr. JAIPUR - AMBER - JAIPUR 
Esmorzar. Sortida molt d’hora al matí per realitzar 
la visita a Fort Amber pujada a lloms d'elefants. 
Dinar. A la tarda, visita del Palau Real, el Museu, 
l'Observatori etc. Temps lliure. Sopar  amb 
l'espectacle de danses clàssiques Rajasthani. 
Allotjament. 
 

20 abr. JAIPUR – FATEHPUR SIKRI - AGRA  
Esmorzar. Sortida cap a Agra. Visita a la bella 
ciutat mogol de Fatehpur Sikri. Dinar a Bharatpur. 
Continuació fins arribar a Agra. Al capvespre, es 
visitarà el mundialment famós Taj Mahal, una de 
les set meravelles del món. Sopar i allotjament. 
 

21 abr. AGRA.  
Esmorzar. Al matí , visita de la Fortalesa Vermella 
d’Agra on es troben nombrosos palaus. Dinar. A la 
tarda, visita del Mausoleu de l'Emperador Itmad-ud
-Daulah i del de Mare Teresa de Calcuta. Tornada a 
l'hotel per el sopar i allotjament. 
 

#PARTNER 

22 abr. AGRA - NOVA DELHI - BENARÉS  
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport a Nova Delhi. 
Dinar en el restaurant en l'aeroport. Sortida amb 
vol fins a Benarés. A l’arribada trasllat a l'hotel. 
Sopar a l'hotel.  Benarés és la ciutat més antiga 
del món, la visita més important és la dels GHATS 
al capvespre o a l'alba quan milers de pelegrins 
renten els seus pecats en el Riu Ganges i 
ofereixen flors/ofrenes. Alguns escampen les 
cendres dels seus morts en les sagrades aigües 
del Riu Ganges.  
 

23 abr. BENARÉS 
Prendrem un te o cafè de matinada abans de 
sortir de l’hotel per assistir a la cantada dels 
monjos en Assi ghat i posteriorment, farem un 
passeig amb vaixell pel Riu Ganges. Una barca de 
rems porta als visitants fins diferents ghats per 
tenir una millor vista sense molestar als pelegrins. 
Visita de Temple Bharat Mata, així com el Temple 
d'Or. Tornarem a l’hotel. Esmorzar i temps de 
descans. Dinar. A la tarda, excursió a Sarnath. Es 
tracta d’un poble budista on Buda va donar el seu 
primer sermó. Prop d'aquest conjunt, existeix un 
museu arqueològic de gran importància. Sopar i 
allotjament. 
 

24 abr. BENARÉS - NOVA DELHI  
Esmorzar. A la hora indicada, ens traslladarem a 
l'aeroport. Vol domèstic a Nova Delhi. Arribada i 
trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

25 abr. NOVA DELHI - BARCELONA  
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport. Vol fins a 
Barcelona, via una ciutat europea. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble      3.080 € 
Suplement individual           790 €  

NOTA: Preu calculat amb data 20 de 
gener de 2023 per un mínim de 15 
participants. Qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, data de sortida, canvi de 
divisa, nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-3325 


