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ЕКСКУРЗИЯ ДО ИНДИЯ - ОБИКОЛКА НА ЗЛАТНИЯ
ТРИЪГЪЛНИК с индивидуален подход
цени от

2 247.00 лв.
Дестинация
Златния Триъгълник

ЕКСКУРЗИЯ ДО ИНДИЯ - ОБИКОЛКА НА ЗЛАТНИЯ ТРИЪГЪЛНИК с индивидуален подход
7 дни/5 нощувки
Дати на тръгване: възможно потвърждение за всяка седмица тръгване
ДЕН 1 СОФИЯ ДЕЛХИ
Отпътуване от София с полет на Катарски авиолинии.
ДЕН 2 ДЕЛХИ
Добре дошли в Индия! Кацане в Делхи рано сутринта. Посрещане от местния ни представител и трансфер до
хотела. Следобяд обиколния тур на Ню Делхи стартира с посещението на Qutab Minar, чието построяване е
започнало през 1200 г от Qutab-ud-din Aibak, първият мюсюлмански владетел на Делхи и впоследствие
довършена от Iltutmush and Firoz Shah е издигната като кула на победата и обозначава началото на
мюсюлманското владичество в Индия. След това ще минете покрай Индийската порта, друг мемориал Amar
Jawan Jyoti, построен много след незевисимостта на Индия. Денят ще приключи с минаване покрай Парламента
и президенския дворец и двете грандиозни произведения на изкуството от времето на Британския Радж.
Нощувка в Делхи.
ДЕН 3 АГРА
След здравословна закуска, отпътуване за Агра (210 км, 4 часа) града на Величествения ( Тадж Махал е
затворен в петък) – едно от седемте чудеса на света, построен през 1631 – 1648, седалище на империята
Мугхал от Шах Джахан за неговата съпруга Мумтаз Махал. След това запомнящо се посещение ще продължим
към историческото пристанище Агра – величествено пристанище, разположено на брега на река Ямуна, на
северозапад от Тадж Махал и сведетел на най-доброто от архитектурата на Мугхал. Вечерта свободно време
за изследване на богатото наследство на Агра от занаяти и фабрика за мрамор. Нощувка в хотел в Агра.
ДЕН 4 ДЖАЙПУР

След закуска, напускане на хотела и продължаваме с трансфер до Джайпур (240 км, 4 часа) като по пътя ще
посетим опустелия град Фатехпур Сикри – място заслужаващо да се види с древното наследство превърнато в
руини. По пътя посещение Bulund Darwaza портатата на победата – най-високата порта в света. След това
посещение продължаваме за Джайпур. Пристигане и настаняване в хотела. Време за почивка и свободно
разглеждане или шопинг в региона. Нощувка в Джайпур.
ДЕН 5 ДЖАЙПУР
След здравословна закуска днешният ден ще е посветен на разглеждане на Джайпур, когато може също да
посетите и Амбър Форт – историческа забележителност в града. Ще посетите известния двоец на вятъра и
градския дворец, който в момента е частна резиденция на Махараджата на Джайпур. По-късно ще продължим
към известната обсерватория Джандар Мантар, построена от мечтателя Джай Сингх. След тура връщане в
хотела. Вечерта може да се насладите на филм от Боливуд в известното кино Радж Мандир. Радж Мандир е
една от най-големите театрални зали в Азия. (на собсвени разноски) Нощувка в Джайпур.
ДЕН 6 ДЕЛХИ
След закуска продължаваме към столицата Ню Делхи (250 км, 5 часа). След пристигане в Делхи ще посетим
най-голямата джамия в Азия – великата Джама Масджид и след това ще продължим с посещение на Червения
Форт (затворен в понеделниците). По-късно ще посетим Индийската порта- мемориал от войната и
величественото президенство – символът на великата британска радж ера. След посещението ще продължим
към вечнозеления и спокоен Раджхат, където бащата на нацията Махатма Ганди е погребан. Нощувка в
Делхи.
ДЕН 7 ДЕЛХИ СОФИЯ
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището за полет до София.
Полетни детайли:
1 QR 228 09FEB София Доха
2 QR 578 09FEB Доха Делхи
3 QR 571 15FEB Делхи Доха
4 QR 225 15FEB Доха София
Цена на билет: 1000 лв.
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ЦЕНА НА ПАКЕТНА ПРОГРАМА НА ЧОВЕК за хотели 3***: 2247 лева
3* в Делхи https://bcontinental.wixsite.com/hotel-b-continental или подобен.
3* в Агра https://www.hotelcrystalinnagra.com/ или подобен.
3* в Джайпур http://www.whisperingpalms.com/ или подобен.
ЦЕНА НА ПАКЕТНА ПРОГРАМА НА ЧОВЕК за хотели 4****: 2434 лева
4* в Делхи http://www.hotelregentindia.com/ или подобен.
4* в Агра http://www.theretreat.co.in/ или подобен.
4* в Джайпур http://www.paradisehotels.in/ или подобен.
ЦЕНА НА ПАКЕТНА ПРОГРАМА НА ЧОВЕК за хотели 5*****: 2625 лева
5* в Делхи https://www.jaypeehotels.com/siddharth-new-delhi или подобен.
5* в Агра https://www.jaypeehotels.com/convention-center-agra или подобен.
5* в Джайпур https://www.radisson.com/jaipur-hotel-in-302001/indrjcc или подобен.
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Тур с екскурзовод на Агра
Тур с екскурзовод на Джайпур
Тур с екскурзовод на Делхи

Посрещане и изпращане от и до летището
2 нощувки със закуски в хотел в Делхи
1 нощувка със закуска в хотел в Агра
2 нощувки със закуски в хотел Джайпур
Самолетен билет София – Делхи – София на цена 1000 лв към 25.10.2018.
Медицинска застарховка за цялото пътуване

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Виза за Индия
Бакшиши
Разходи от личен характер
Цената е валидна при двама пътуващи заедно. Агенцията си запазва правото да прави промени по
програмата.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
- Задграничен паспорт валиден 6 месеца след датата на пътуването.
- Депозит в размер на 50% от сумата, доплащане — до 45 дни преди заминаването и самолетни билети по
маршрута според условията на превозвача.

