Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Екскурзия до Индия - Златния Триъгълник
Делхи - Джайпур - Национален парк Рантамбхор
- Агра
цени от

799.00 EUR
Дестинация
Златния Триъгълник
Продължителност
9 дни
Тип настаняване
BB

Екскурзия до Индия - Златния Триъгълник Делхи - Джайпур Национален парк Рантамбхор - Агра
Продължителност: 8 нощувки/9 дни
Дати на тръгване: 8. Октомври 2018г. - 31. Март 2019г.
Цена: от 799 Евро/човек
Офертата е валидна от 8. Октомври 2018г. - 31. Март 2019г. с
изключение на периода от 20. Декември до 10. Януари 2015г.

Екскурзията Златния триъгълник до Индия, включваща най-емблематичните
градове в страната - Делхи, Джайпур и Агра е най-добрия маршрут, по който можете
да опознаете най-полулярните забележителности на тази екзотична страна. Имате
уникалната възможност да посетите монумента на вечната любов - Тадж Махал /The
Taj Mahal/, Крепостните стени и дворецът Раджпут /the Rajput forts/ и топлата
гостоприемност на Rajasthani в Джайпур. Можете да се потопите в богатата култура
на Делхи заедно със забележителния импресиализъм в аристократичния Делхи.
Ден 1. София - Делхи
Кацане на летище в Делхи. Трансфер от летището до хотел в града. Настаняване в
12:00ч. Нощувка.
Ден 2. Делхи
Закуска. След закуска ще направим обиколка на Стария Делхи с посещение на
Червената крепост /Red Fort/, Джама Масджит – най-голямата джамия в Индия /The
Jama Masjid/, Раджгат /Rajghat/ - монумент на Махатма Ганди и ще покараме рикши по
сребърната улица в Чандани Чоук /Chandani Chowk/. Следобед следва тур на новата
част на Делхи с включени обектите Birla Mandir, Gurudwara bangla sahib, Qutab Minar,
ще минем покрай Портата на Индия /India gate/ и сградите на Парламента. Нощувка в
хотела в Делхи.
Ден 3. Делхи – Джайпур (259км/ 5ч.)
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер от Делхи до Джайпур с придружаващ
екскурзовод. Следва посещение на двореца Самод /Samode Palace/, който е един от
най-впечатляващите дворци в Раджастан, съживявайки спомените от изминалата
ера. Пристигане в Джайпур и трансфер до хотела. Нощувка в Джайпур.
Ден 4. Джайпур – Амбър форт – Джайпур
Закуска. След закуска ни предстои посещение на Амбър форт /Amber Fort/ и езда на
слон. В крепостта можем да видим рисунки по стените, изобразяващи сцени на лов и
войни, както и фестивали и пиршества. В стените са вградени скъпоценни камъни и
огледала. Предстои ни фото-спирка в Хава Махал / Hawa Mahal/ - дворецът на
ветровете. Следобеда следва сити тур на Джайпур , който започва с посещение на

Градския дворец на Махараджа /Maharaja’s City Palace/. Ще видим и Джантар Мантар
/Jantar Mantar/, който е най-голямата каменно-мраморна обсерватория в света. Тя е
разположена в близост до портите на градския дворец и има 17 огромни
инструмента, много от които все още функционират. Връщане в хотела.Нощувка в
Джайпур.
Ден 5. Джайпур – Рантамбхор (256км/4:30ч.)
Закуска. След закуска се отправяме към Националния парк Рантамбхор, известен с
дивата си природа и едни от най-приятелските тигри на Индия. Рантамбхор се счита
за най-доброто място за заснемане на тигри в техния естествен хабитат, като паркът
е и чудесно място за наблюдение на птици. Следва настаняване в хотел. Вечерно
сафари в джунглата в Националния парк. Нощувка в Рантамбхор.
Ден 6. Национален парк Рантамбхор
Закуска. Ранно сутрешно и късно вечерно сафари в джунглата, за да видим редките
индийски тигри в цялата им прелест. Нощувка.
Ден 7. Рантамбхор – Фатехпур Сикри - Агра (234км/5ч.)
Закуска. След закуска посещение на крепостта Рантамбхор, която е една от шестте
включени в Световното културно наследство крепости Хил на Раджастан. Отпътуване
за гр. Агра. По пътя посещение на императорския град Фатехпур Сикри /Градът на
победата/ на династията на моголите, построен от моголския император Акбар.
Пристигане в хотела в Агра и настаняване. Нощувка в Агра.
Ден 8. Агра
Закуска. Следва посещение на емблематичния символ на вечната любов - Тадж
Махал. По-късно ще видим и крепостта Агра /Agra Fort/. Тя действително е град в
града, който обхваща Моти Масджит /Moti Masjid/, Diwan-I-Am или залата на
публичността, Diwan-I-Khas или залата на личните представления, Октагоналната
кула /Octagonal Tower/, Jahangir’s Palace и много други монументи. Нощувка в град
Агра.

Ден 9. Агра - Делхи - София
Закуска. Освобождаване на стаите. Трансфер до летище в Делхи. Полет до София
през Виена или Истанбул.
Пакетна цена на човек, настанен в стандартен хотел, двойна стая при 2 до 9
пътуващи: 799 Евро/човек
Пакетна цена на човек, настанен в супериорен хотел, двойна стая при 2 до 9
пътуващи: 973 Евро/човек
Пакетна цена на човек, настанен в делукс хотел, двойна стая при 2 до 9
пътуващи: 1139 Евро/човек

Град/Категория
хотел

Стандартен Супериор

Делукс

Брой
нощувки

Делхи

Peppermint

Crown Plaza
Rohini

Kempinski

2

Джайпур

Peppermint

Mansingh

Hilton

2

Рантамбхор

Pugmark

Nahar Garh

Sawai
Madhopur

2

Агра

Yamuna View Mansingh

Jaypee Agra

2

*Хотелите подлежат на промяна с подобни на тях по желание на клиента и при липса
на места за даден период.
Включено в цената:
- 8 нощувки - двойно настаняване с включени закуски - 2 нощувки в Делхи, 2
нощувки в Джайпур, 2 нощувки в Рантамбхор /закуска,обяд и вечеря/ и 2 нощувки в
Агра.
- Посрещане и изпращане на/от летището в Делхи

- Двупосочни трансфери летище – хотел – летище
- Транспорт с климатизирано превозно средство до обектите по програмата
- Местни екскурзоводи по градски турове, както е упоменато в програмата
- Езда на слон във Fort Amber в Джайпур
- 3 сафарита в джунглата в националния парк Рантамбхор с делукс превозно
средство
- Обяд в Двореца Самод
- Всички понастоящем приложими данъци и такси

Не включено в цената:
- Цена на двупосочен самолетен билет с включени летищни такси по маршрута
София – Виена - Делхи - Виена - София стартираща от 1003 лв. на човек с полети
на Австрийски авиолинии.
Втори вариант за двупосочен самолетен билет с включени летищни такси по
маршрута София – Истанбул – Делхи – Истанбул – София стартираща от 1138лв. на
човек с полети на Турски авиолинии.
- Местни турове и услуги, които не са описани в програмата
- Застраховка за помощ при пътуване

- Всички допълнителни разходи, възникнали поради закъснения на полети,
повреда в превозно средство, загуба на багаж, размирици, природни бедствия и
всякакви форсмажорни явления
- Бакшиши за шофьор и екскурзовод
- Храна и напитки
- Разходи от личен характер

Моля имайте предвид, че настоящата програма може да бъде модифицирана по
желание на клиента с промяна в броя на нощувките, категорията на хотела, типа
изхранване, местни турове, екскурзовод на желан от Вас език и други допълнителни
туристически услуги.

Условия на плащане и анулации
За резервиране на места по програмата се изисква внасяне на депозит в размер на
100лв. за всеки записан.
Пълно плащане следва да бъде направено до 45 дни от датата на пристигане.
При анулации до 45 дни преди датата на тръгване се удържа анулационна такса в
размер на 60лв./човек.
При анулации по-малко от 45 дни от датата на тръгване – 100% анулационна такса.

За резервации и допълнителна информация сме на Ваше разположение на тел: 0700
10 756 и на място в нашия офис на ул. Позитано 7, гр. София.

