Índia amb extensió al Nepal

Viatges Berga

EXTENSIÓ AL NEPAL
DEL 18 AL 28 AGOST

CENTRE D’ESTUDIS MONT-ROGENCS
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DISSABTE DIA 18 AGOST - TARRAGONA - BARCELONA - DOHA - AMRITSAR
Sortida en autocar fins al aeroport de Barcelona.
Barcelona a Doha
QR 138 Sortida 09.35h - 16.45h Arribada
Doha a Amritsar
QR 548 Sortida 20.05h - 02.10h Arribada
DIUMENGE DIA 19 AGOST - AMRITSAR
Arribada a les 02.10h. Assistència i trasllat del aeroport fins al Hotel Hyatt. Allotjament
reservat des del dia anterior per ocupació immediata.
Esmorzar, dinar i sopar al hotel. Matí lliure per descansar.
Després de dinar es visitarà el Temple d’Or i Jalianwala Bagh. El complex del Temple
Daurat està construït amb marbre blanc. L’edifici principal, situat en el centre del llac i
rodejat d’aigües blaves, està xapat en coure banyat d’or. El joc de la llum a la sortida i

posta de sol, sobre el sostre i el seu reflex en el llac, amb el cant dels himnes crea una
imatge mística i increïble. Durant tot els dia arriben els peregrins de varies parts del
país i de diferents religions. Per entrar al Temple és preciós descalçar-se i tapar-se el
cap. Molt a prop del Temple Daurat està Jalianwala Bagh, un altre lloc molt destacat de
la ciutat de Amritsar. A Jalianwala Bagh, el general del exèrcit militar britànic anomenat
Deyer va ordenar obrir foc, sense cap avís, contra el poble que es reunia pacíficament
per celebrar la festa de Baisakhi, deixant més de 350 morts i 1.200 ferits. Ara aquest
lloc s’ha convertit en un parc memorial.
Després de sopar tornarem al complex del Temple Daurat per assistir a la cerimònia de
trasllat del llibre sagrat “Guru Granth Sahib”.
DILLUNS DIA 20 AGOST - AMRITSAR - NOVA DELHI - JAIPUR
Esmorzar. Trasllat al aeroport per sortir en el vol 9W-2662 a les 10:50h cap a Delhi.
Arribada a les 12:00h. Dinar al Hotel Crowne Plaza de Gurgaon.
Continuació per carretera cap a Jaipur (260km.)
Arribada al Hotel Hilton o Holiday Inn City Center. Sopar i allotjament.
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DIMARTS DIA 21 AGOST - JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Esmorzar, sopar i allotjament. Pel matí, sortida en autocar per realitzar la excursió al
Fort Amber, situat a 12km, antiga capital dels Maharajàs de Jaipur. Es realitzarà un
passeig a lloms d’elefant, una experiència inoblidable. Tornada a Jaipur per dinar en
restaurant. Per la tarda visita del Palau Real, el seu Museu i l’Observatori. Temps lliure
per realitzar compres en aquesta ciutat – basar.
DIMECRES DIA 22 AGOST - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Esmorzar. Sortida en autocar cap a la població de Fatehpur Sikri (220km.).
Es tracta d’una de les més belles ciutats desertes de la Índia. La fundació d’aquesta
ciutat “fantasma” va ser dedicada per l’Emperador Akbar al Sant Salim Chisti, qui la va
beneir i va vaticinar el naixement del seu fill. En agraïment, Akbar va construir la ciutat
a l’any 1569. Després d’un breu espai de temps, la ciutat va ser abandonada per falta
d’aigua. Acabada la visita continuarem cap a Agra (40km.).
Dinar, sopar i allotjament al Hotel Radisson o similar. Per la tarda, visita del Fort
Vermell d’Agra, construït per l’Emperador Akbar, on es troben nombrosos palaus.
També es visitarà el Ashram de la Mare Teresa. *Possibilitat d’assistir a un musical
d’estil Bollywood, sobre la construcció del Taj Mahal.
DIJOUS DIA 23 AGOST - AGRA - MATURA - NOVA DELHI
Esmorzar i dinar. Pel matí es visitarà el mundialment famós Taj Mahal, una de les set
meravelles del món. La
seva
construcció
va
començar a l’any 1631 i
durant 22 anys, 22.000
persones van treballar per
aixecar
un
dels
monuments més bells del
món,
dedicat
per
l’Emperador Shah Jahan a
la seva esposa Muntaz
Mahal. Després del dinar,
sortida per carretera cap a
Nova Delhi (220km.). Durant la ruta es visitarà el Mausoleu del Emperador Akbar a
Sikandra i Mathura, lloc del naixement del Déu Krishna. Arribada a Nova Delhi. Sopar
i allotjament al Hotel Suryaa.
DIVENDRES DIA 24 AGOST - NOVA DELHI - HARIDWAR
Trasllat a l’estació de ferrocarril. Sortida en el Shatapdi Express a les 07:10h cap a
Haridwar. Esmorzar pícnic. Arribada a Haridwar sobre les 11:25h. Trasllat al Hotel
Radisson. Dinar, sopar i allotjament.
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Per la tarda, es visitarà Haridwar. La seva localització, en el punt des d’on el Riu Ganges
emergeix del Himàlaia per començar el seu lent recorregut, converteix aquesta ciutat
en un lloc especialment sagrat. Compta amb nombrosos Ashrams, i amb la ocasió de
la festivitat Kumb Mela, atrau a milions de peregrins que arriben per banyar-se en les
aigües del riu sagrat. Es visitarà el Gayatri Teerth Shantikunk Ashram. Al capvespre,
assistirem a una cerimònia oració i dedicatòria al Riu Ganges en el Ghat Har Ki Paudi,
suposadament situat en el lloc exacte en el que el Riu Ganges deixa les muntanyes,
per tant, aquí el seu poder curatiu es superlatiu. A l’arribada de la posta de sol, els
sacerdots realitzaran el ritual on centenars de llums es dipositaran a l’aigua per recórrer
riu avall.
DISSABTE DIA 25 AGOST - HARIDWAR - RISHIKESH - HARIDWAR
Esmorzar, sopar i allotjament. Durant tot aquest dia es visitarà Rishikesh, que a
mitjans dels anys 60, va
adquirir certa fama mundial al
rebre la visita dels Beatles, que
seguien les ensenyances del
guru Maharishi Mahesh Yogi.
Actualment, segueix sent un
excel·lent centre de meditació
per l’estudi del ioga i altres
aspectes del Hinduisme. Visita
de Shivanand Ashram. Aquí el
Riu Ganges travessa dos
ponts, el Shivananda Jhula i el
Laxman Jhula. Dinar vegetarià
en restaurant. Per la tarda
trasllat al Parmaath Ghat per assistir a la cerimònia religiosa de “aarti”. Tornada a
Haridwar.
DIUMENGE DIA 26 AGOST - HARIDWAR - NOVA DELHI
Esmorzar. Sortida per carretera cap a Nova Delhi (240km.). Dinar en ruta.
Arribada a Nova Delhi i vista del Temple Bahai (Temple de loto).
Sopar i allotjament al Hotel Suryaa.
DILLUNS DIA 27 AGOST - NOVA DELHI
Esmorzar, sopar i allotjament. Pel matí es visitarà el vell Delhi, que inclou la visita de
Jama Masjid, amb el seu immes pati i cúpules de marbre, la zona del Fort Vermell i un
recorregut en rickshaw per Chandni Chowk, format per un laberint de carrerons. També
es visitarà el Raj Ghat, tomba simbòlica o memorial de Mahatma Gandhi. Dinar en
restaurant.
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DIMARTS DIA 28 AGOST - NOVA DELHI - DOHA - BARCELONA - TARRAGONA
A la hora convinguda trasllat al aeroport.
Nova Delhi a Doha
QR-579 Sortida 03:30h – Arribada 04:45h
Doha a Barcelona
QR-145 Sortida 07:50h – Arribada 13:25h
Continuació en autocar fins a Tarragona i Mont-roig del Camp. Fi del viatge.
CONDICIONS GENERALS I PREUS
Preus per persona en habitació doble
Grup de 15 a 19 persones
Grup de 20 a 24 persones
Grup de 25 a 29 persones
Suplement per utilitzar habitació individual

2.550 €
2.460 €
2.390 €
465 €

EL PREU INCLOU:
- Trasllat en autocar al aeroport de Barcelona, anada i tornada.
- Bitllets d’avió en classe turista amb taxes aèries (vols interiors facturació 15kg).
- Estada de 10 nits d’hotel en règim de pensió completa
- Trasllats, visites i excursions segons programa
- Guia acompanyant de parla espanyola des de Amritsar fins a Delhi.
- 2 Ampolles de 330ml d’aigua mineral per persona i dia.
- Entrades als monuments.
- Propines.
- Visats d’entrada a la Índia.
- Motxilla de viatge
- Assegurança d’assistència mèdica (fins a 30.000€) i despeses de cancel·lació
(fins a 2.000€).
EL PREU NO INCLOU:
- Begudes en les menjades
- Qualsevol servei no especificat en el itinerari
Preus calculats amb les tarifes i taxes a dia d’avui
Tarragona, 22 Novembre 2017
Places limitades. Reserves preferentment fins al 30 Gener 2018
Per formalitzar la reserva s’ha de fer un dipòsit de 400€
Per gestionar el visat d’entrada a la Índia necessitem fotocopia en color del passaport, una foto
tamany carnet i omplir un formulari.
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EXTENSIÓ AL NEPAL
DIMARTS DIA 28 AGOST - NOVA DELHI - KATHMANDÚ - NAGARKOTE
Esmorzar al hotel. Trasllat al aeroport internacional.
Nova Delhi – Katmandú en el vol 9W-268
Sortida 10:30h – 12:30h Arribada
Control de passaports, duana i trasllat al Hotel Mystic Mountain de Nagarkote.
Visita del poble i del mercat local. Dinar i sopar al hotel.
DIMECRES DIA 29 AGOST - NAGARKOTE - BHADGAON - KATHMANDU
A l’alba, gaudirem de la serralada del Himàlaia, a la sortida del sol des dels jardins del
hotel. Esmorzar al hotel. Sortida per carretera cap a Bhadgaon via Dhulikhel, visita de
Bhadgaon i dinar en restaurant local.
També coneguda com Bhaktapur, el que significa la ciutat dels devots, és el lloc de l’art
i l’arquitectura medieval. Situat a 14km. a l’est de la ciutat de Kathmandú, aquest lloc

va ser fundat en el segle IX, el qual té la forma d’una petxina de mar. La ciutat està
situada a una alçada de 4.600 peus sobre el nivell del mar. A Bhadgaon, visitarem
Durbar Square i els seus temples des d’on es pot apreciar el Palau de les 55 finestres,
construït pel Rei Bhupatindra Malla, és el millor exemple de l’estil pagoda i s’aixeca
sobre cinc terrasses, en cadascuna d’aquestes es troba un parell de figures, dos
homes, dos elefants, dos lleons, dos grifons, i dos deesses. Si el temps ho permet,
també visitarem el Museu de pintures i Thankas. Una caminada de 30minuts ens
portarà al Temple Datatraya i al Pujari-math, el qual també es visitarà si hi ha suficient
temps i si vostè ho desitja. Continuació cap a Kathmandú. Arribada i trasllat al Hotel
Ambassador. Sopar bufet i allotjament. Posteriorment, passeig en rickshaw pel casc
antic de Kathmandú.
DIJOUS DIA 30 AGOST - KATMANDÚ - PATAN - PASHUPATINATH & BOUDHANATH

Esmorzar al hotel. Pel matí, excursió a Patan i el Centre Tibetà.
A tan sols 2km. de Katmandú, després de travessar el pont sobre el riu Bagmati, es
troba la ciutat de Patan, també coneguda com Lalitpur “La ciutat de la bellesa”. La seva
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història es remunta a alguns segles abans de Crist. Les quatre stupes que s’alcen en
els respectius angles de la ciutat van ser erigides per l’Emperador indi Ashoka, quan
va visitar el Nepal cap al 250 abans de la nostra era. Patan és una ciutat petita i quasi
tots els seus monuments es concentren en el centre i es poden visitar a peu. En Durbar
Square, és on es troben les principals meravelles. Dinar en restaurant local. Per la
tarda, visita de Pashupatinath i Boudhanath.
BOUDHANATH:
Aquesta stupa situada a 11km.
de la ciutat de Kathmandú, és
una de les més grans del món.
Té 4 parells d’ulls dirigits en els
4 punts cardinals, observant el
nostre comportament virtuós i la
prosperitat humana. Aquesta
stupa Budista va ser construïda
pel rei Mandeva aconsellat per la
Deessa Mani Joguni. Està
construïda
en
una
base
octogonal. El Santuari està
rodejat per les cases dels
Lamas. Aquests són sacerdots budistes.
PASHUPATINATH:
A 6km. de la ciutat de Kathmandú, el Temple de Pashupati és un dels més sagrats dins
del món Hindú, dedicat al déu Shiva. Situat als marges del riu sagrat Bagmati en un
entorn natural ple de frescor. Aquest temple està construït d’estil pagoda, té les portes
de plata i la teulada banyada en or. Solament els hindús poden entrar en aquest temple.
Pashupatinah és centre de pelegrinatge un cop l’any, el dia Shiva Ratri, el qual cau
entre el mes de Febrer/Març. Darrere del temple es troben els llocs per les cremacions.
Sopar bufet al hotel.
DIVENDRES DIA 31 AGOST - KATHMANDÚ
Esmorzar al hotel. Sortida de les habitacions a les 12:00h.
Dia lliure a Kathmandú per passejar pels seus carrers. Trasllat al aeroport.
Kathmandú a Doha
QR-651 Sortida 21:20h – 23:20h Arribada
DISSABTE DIA 1 SETEMBRE
Doha a Barcelona
QR-137 Sortida 02:05h – 07:40h Arribada
Arribada i continuació en autocar a Tarragona i Mont-roig.
FI DEL VIATGE
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CONDICIONS GENERALS I PREUS
Preus per persona en habitació doble
Grup de 6 a 9 persones
Grup de 10 a 14 persones
Grup de 15 a 19 persones
Suplement per utilitzar habitació individual

996 €
956 €
924 €
128 €

EL PREU INCLOU:
- Bitllet d’avió de Delhi a Kathmandú en classe turista i taxes aèries incloses.
- 3 nits hotel en règim de pensió completa, del dinar del 28 al esmorzar del dia 31.
- Trasllats, visites i excursions segons programa.
- Guia local de parla espanyola.
- Passeig en Rickshaw pel centre de Kathmandú.
- Entrades als monuments.
- Trasllat del aeroport de Barcelona a Tarragona i Mont-roig.
- Suplement de l’assegurança per despeses de cancel·lació (fins a 3.000€).
EL PREU NO INCLOU:
- Begudes en les menjades
- Qualsevol servei no especificat en el itinerari

Preus calculats amb les tarifes i taxes a dia d’avui
Tarragona, 22 novembre 2017

INFORMACIÓ I RESERVES
Carrer Sant Agustí, 11
43003 Tarragona Telf. 977252610
info@viatgesberga.com - www.viatgesberga.com
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