
INDIA TRIANGLE  DEL NORD 

Sortida 22 febrer  

Amb acompanyant des de  Barcelona 

Recollida a comarques  

PROGRAMA BASE 9 DIES DE VIATGE 7 NITS D’HOTEL 

DIA 01              BARCELONA  /  NOVA DELHI 

Tràmit de facturació i embarc amb la companyia aèria Finnair destino Nova Delhi (via Helsinki) Nit a bord, càtering 

inclòs. 

DIA 02              NOVA DELHI 

Arribada a Nova Delhi, tràmits d'aduana, recollida d'equipatges, assistència 

del nostre guia local de parla espanyola.  

Trasllat a l'hotel The Suryaa (Deluxe room) on farem el "early check in" 

Temps de descans fins a les 12:00h. Esmorzar inclòs. A la tarda 

començarem la visita d'aquesta meravellosa ciutat: Nova Delhi. Inclou la 

Porta de l'Índia; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antiga residència del 

Virrei i avui palau Presidencial, zona de les ambaixades i les seves principals 

carreteres i avingudes. La visita conclourà amb la visita al temple Sij on podrà assistir a la cerimònia religiosa. Sopar 

bufet en l'hotel. 

DIA 03               NOVA DELHI 

Esmorzar bufet en l'hotel. Al matí, visita del Vell Delhi. El recorregut inclou la visita de Jama Masjid, amb el seu 

immens pati i cúpules de marmol. Recorregut per la zona del Fort Vermell (tancat els dilluns) i Chandni Chowk, 

format per un laberint de carrerons. També es visitarà el Raj Ghat (tomba simbòlica o memorial de Mahatma 

Gandhi). Dinar en un restaurant local, en finalitzar la visita, resta de la tarda lliure. Sopar bufet en l'hotel. 

DIA 04               NOVA DELHI / Mathura /AGRA 

Esmorzar bufet en l'hotel. A la tarda, sortida de Delhi cap a Agra via Mathura on es visitarà el temple Krishna i 

el centre històric de la ciutat. Arribada i trasllat a l'Hotel Radisson Blu (superior room). Dinar i a la tarda visita del fort 

vermell d'Agra, construït per l'emperador Akbar i on es troben molts palaus. Sopar bufet en l'hotel. 

DIA 05               AGRA 

Esmorzar bufet a l'hotel. Al matí, es visitarà el mundialment 

famós Tah Mahal (tancat els divendres), una de les set meravelles del 

món. La seva construcció va començar l'any 1631 i durant 22 anys, 22000 

persones varen treballar per aixecar un dels monuments més bonics del 

planeta, dedicat per l'emperador Shah Jahan a la seva 

esposa Muntaz Mahal. Retorn a l'hotel per dinar. A la tarda es visitarà 

l'Ashram de la Mare Tresa de Calcuta. Sopar bufet a l'hotel. 



 

DIA 06                AGRA / Fatehpur Sikri / JAIPUR 

Esmorzar bufet en l'hotel. Un cop acabat, sortida en vehicle privat cap a Jaipur, realitzant una parada a 40 km d'Agra 

per visitar la bella ciutat mogol de Fatehpur Sikri. Es tracta d'una de les ciutats desertes més belles de l'índia. La 

fundació d'aquesta ciutat "fantasma" va ser dedicada per l'emperador Akbar al sant Salim Chisti, qui el va beneir i va 

vaticinar el naixement del seu fill. En agraïment, Akbar va construir 

la ciutat l'any 1569. Després d'un breu període de temps la ciutat va 

ser abandonada per la falta d'aigua. Acabada la visita, seguiran per 

la carretera cap a Jaipur. Arribada i trasllat a l'hotel Holiday Inn City 

(standard room). A la tarda visita panoràmica de la ciutat de Jaipur, 

on ames d'un recorregut d'orientació per la ciutat rosada i els seus 

basars, podran contemplar l'Albert Hall (Palau construït pel 

maharajà de Jaipur per commemorar la visita del rei Jordi 

d'Anglaterra), avui dia convertit en museu. Dinar i sopar a l'hotel. 

 

DIA 07                JAIPUR / Amber-Gaitor / JAIPUR 

Pensió completa en l'hotel i sortida en vehicle privat per realitzar l'excursió al Fort Amber, antiga capital 

dels Maharajàs de Jaipur, està situada a uns 12 km de Jaipur. Es realitzarà un passeig a lloms d'elefants, 

una experiència inoblidable. A la tarda, visita del palau real, el seu museu, l'observatori, ... Després de la visita temps 

lliure per realitzar compres en aquesta ciutat-basar. 

DIA 08               JAIPUR / Samode / NUEVA DELHI 

Esmorzar a l'hotel. Al matí, Jaipur/ Samode per carretera, passeig pel poble, visita del palau de Samode i dinar en el 

mateix. Continuació del viatge a Nova Delhi (242 km). Arribada i trasllat a l'hotel Country Inn i sopar en el 

bufet d'aquest. 

DIA 09                NOVA DELHI – HELSINKI – BARCELONA 

Esmorzar en l'hotel. Trasllat a l'aeroport internacional de Nova Delhi. Sortida en vol de la agència Finnair amb destí a 

Barcelona (via Helsinki). Arribada a Barcelona i final del nostre servei. 

 

PLÀ DE VOLS FINNAIR 

ANADA: BCN – HEL 10:15 15:10     HEL – BCN 20:20 06:37+1 

TORNADA: DEL – HEL 10:40 14:45     HEL – BCN 17:45 20:20 

VIATGE GARANTITZAT AMB UN MINIM DE 10 PARTICIPANTS 

Preu per persona en doble,                                     :       1610 € 

Suplement Habitació Individual:                                    290€ 

Suplement taxes aèries/carburant:                               390€ 

 

 



 

Inclou 

- Trasllat des de comarques (Mínim 4 persones ) 

- Bitllet d'avió en classe turista BCN – HEL – DHI – HEL – BCN i taxes vigents a 10 juliol 

- Total 7 nits d'hotel + ocupació immediata a partir de les 07:00H i esmorzar en hotel a Delhi. 

- Allotjament en Pensió Completa, començant amb esmorzar del dia 02 fins a l'esmorzar del dia 09, Segons nostre 

programa, aigua depurada en tots els àpats. 

- HOTELS PREVISTOS, 5* categoria India: DELHI: Hotel Suryaa 5*, Agra: Hotel Radisson 5*, Jaipur: Sheraton 5*, Delhi: 

Country Inn & Suite 

- Trasllats, visites / excursions segons programa en vehicle amb aire condicionat 

- Entrades en els monuments 

- Guia de parla Espanyola durant tot el viatge 

- Acompanyant de l'Organitzacio des de l'aeroport de Barcelona 

- Impostos locals i el servei de taxes, aplicats en aquests moments 

- assegurança d'assistència mèdica durant el viatge i assegurança d'anul·lació a contractar en el moment de 

la reserva 

NO  Inclou: 

- Despeses personals com begudes, propines (es recomana preveure 50 € per persona), visats (50 € aprox.), 

assegurança, bugaderia, ... 

- Excursió opcional trasllat i espectacle "Bollywood": 70 € 

- Cap despesa derivada de problemes aliens a l'organització com desastres naturals, accidents, evacuació mèdica, 

cancel·lació de vols, retard o canvis d'horari 

- Qualsevol altre servei que no hagi estat especificat com "inclòs" 

Observacions: Els preus estan calculats en base a tarifes i condicions actualment en vigor. 

 

                                                           EXTENSIÓ BENARES 
DIA 09                  NOVA DELHI / VARANASI – BENARES 

Esmorzar en l'hotel, trasllat a l'aeroport de Delhi/Varanasi en vol domèstic 

(equipatge màxim 15 kg). Trasllat a l'hotel Ramada Plaza. Dinar. Visita de la 

ciutat de Varanasi. La ciutat més antiga del món, també és coneguda pel seu 

antic nom, Kashi. Situada en l'estat d'Uttar Pradesh és la ciutat sagrada de 

l'índia. A més del temple de la Mare Teresa i el Temple d'Or, la visita més 

important és la dels ghats, sigui al crepuscle o a l'alba, quan milers de 

peregrins netegen els seus pecats en el riu Ganges i ofereixen ofrenes. 



Alguns escampen les cendres dels seus morts en les sagrades aigües del riu Ganges. Sopar bufet en l'hotel 

DIA 10                BENARÉS / NOVA DELHI 

A trenc d'alba, passeig en barca pel riu Ganges. Una petita llanxa de rems porta als visitants cap a diferents ghats, 

per tenir una millor perspectiva de diversos ghats, sense molestar els peregrins. Tornada a l'hotel, esmorzar i temps 

lliure per refrescar-se i descansar. Dinar i trasllat a l'aeroport de Varanasi per sortir en vol cap a Nova Delhi de SG. 

Arribada i trasllat a l'hotel Hotel Country Inn & suites. Sopar bufet a l'hotel. 

DIA 11               NOVA DELHI – HELSINKI – BARCELONA 

Esmorzar a l'hotel, trasllat a l'aeroport internacional de Nova Delhi sortida en vol de la agència Finnair amb destí a 

Barcelona (via helsinki). Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis. 

EL PREU DE LA EXTENSIÓ INCLOU: 

- Bitllet d'avió Delhi – Benarés – Delhi, amb una maleta facturada de 15 kg 

- Trasllats extres en Delhi i Benarés 

- 1 nit a Benarés, hotel tipus RAMADA 5* i 1 nit a Delhi, hotel tipus Country Inn 

- Pensió completa des del dinar del primer dia, fins a l'esmorzar del dia de tornada, inclou aigua depurada 

- Guia acompanyant indi de parla espanyola a Benarés, i el nostre acompanyant si tot el grup realitza l'extensió 

- Entrades i visites indicades 

Preus per persona en doble:      445€ 

Suplement single:                         159€ 

VIATGE GARANTITZAT AMB UN MINIM DE 2 PARTICIPANTS 

 

 

CONSULTI   PREU AMB SORTIDA DIA  5  D’  ABRIL  2018  


