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Vols internacionals amb Lufthansa i vols domèstics 
amb línies nacionals, classe turista. Estada a hotels 
de 4**** superior a Amritsar, Delhi, Agra, Jaipur i 
Udaipur, i de 1ª classe a Benarés. Guia acompan-
yant d’Eurovacances durant tot el viatge. Visites 
d’Amritsar. Visita de Gurungram. Visita d’Agra amb 
el Taj Mahal i el Fort Vermell. Visita de Fatehpur Si-
kri. Visita dels Temples de Pushkar. Visita del Fort 
Amber i la ciutat de Jaipur. Visita de Jaipur amb re-
corregut en vaixell pel llac Pichola. Visita de Bena-
rés amb passeig amb barca pel riu Ganges. Visites 
de Delhi. Assegurança d’assistència en viatge de la 
companyia ERGO Seguros de viaje. 

Observacions: Visat necessari. El seu import NO 
està inclòs al preu del viatge. 

Què inclou Mapa

0605
Dates de sortida

nov.agost

ÍNDIA NORD
Àsia

Del Temple Daurat d’Amrítsar al Taj Mahal
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Preu persona
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€
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Suplement individual

en habitació doble agost

en habitació doble nov.

nov.agost
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L’Índia és un dels països més fas-
cinants d’Àsia. Alguns dels seus 
monuments, com per exemple el Taj 
Mahal, figuren a totes les llistes de 
les Set Meravelles del Món. I qui no 
ha sentit mai a parlar dels seus mer-
cats multicolors, de l’aroma de les 
espècies, de la seva riquesa ètnica 
i cultural, dels temples a Shiva, de 
les novel·les de Rudyard Kipling, de 
Mahatma Gandhi o del govern dels 
raj britànics. Però, tot i els milers de 
viatgers que ja hi han anat, tot i els 
centenars de catàlegs que s’han 
omplert amb les seves imatges i tot 
i les desenes de pel·lícules que s’hi 
han ambientat, l’Índia continua sent 
un enigma. És un país massa gran, 

massa complex i massa divers per 
poder comprendre’l en un sol viat-
ge. Cal tornar-hi una vegada i una 
altra, obrir els sentits als contrastos 
i deixar-nos seduir per la fragància 
d’una societat on encara es respi-
ra l’aroma de les mil i una nits. En-
guany, volem combinar el Rajasthan 
i les visites a les ciutats de Delhi, 
Agra i Benarés que ja hem fet en 
altres ocasions amb una estada a 
Amrítsar, a l’estat indi de Panjab. El 
nostre objectiu és conèixer el tem-
ple d’Harmandir Sahib, el temple 
daurat, el santuari sikh més impor-
tant del món i on tots els creients 
han de peregrinar com a mínim una 
vegada a la vida.

Anem a Agra per veure l’im-
pressionant Taj Mahal.

Visitem el temple sikh d’Har-
mandir Sahib a Amrítsar.

Descobrim la dimensió espiri-
tual del riu Ganges a Benarés.

Recorrem els estats de Rajas-
than, Madhya Pradesh i Uttar 
Pradesh
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1r Dia. Barcelona - Nova Delhi. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sorti-
da del vol a Frankfurt, on connectarem amb 
el vol a Delhi. Passats els tràmits d’aeroport 
ens traslladarem a l’hotel on estarem allot-
jats, situat prop de l’aeroport.

2n Dia. Nova Delhi - Amrítsar.
Al matí volarem a Amrítsar. Dinarem i farem 
una excursió a Wagha Border, la frontera in-
do-paquistanesa on diàriament se celebra 
una cerimònia militar. Retornarem a Amrítsar 
i al vespre assistirem al trasllat del llibre sa-
grat a Harmandir Sahib, el Temple Daurat.

3r Dia. Amrítsar.
Esmorzarem i visitarem Harmandir Sahib, 
centre espiritual dels sikh que guarda l’Adi 
Granth, l’escriptura sagrada del sikhisme; 
més tard ens desplaçarem fins a Jalianwa-
la Bagh, el parc memorial que recorda la 
massacre del general anglès Dyer contra el 
poble. Dinarem durant les visites i a la tarda 
gaudirem d’una estona de temps lliure.

4rt Dia. Amrítsar - Delhi - Agra.
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’ae-
roport per agafar el vol a Delhi. Quan arribem 
farem una visita panoràmica de la moder-
na ciutat de Gurugram, on dinarem, abans 
d’emprendre el trasllat per carretera a Agra. 

5è Dia. Agra.
Dedicarem el matí a la visita del Taj Ma-
hal, on arribarem amb calessa de cavalls. 
Aquet temple funerari dedicat a l’esposa 
del Shah Jahan, Muntaz Mahal, és un dels 
monuments més impressionants del món; el 
mausoleu, cobert per una cúpula de marbre 
blanc i tot el conjunt es va erigir en només 
23 anys. Dinarem i a la tarda visitarem el Fort 
Vermell, construït per l’Emperador Akbar. 
Acabada la visita anirem a sopar a l’hotel on 
estem allotjats.

6è Dia. Agra – Fatehpur Sikri - Jaipur.
Després d’esmorzar a l’hotel sortirem cap a 
la ciutat de Jaipur. En ruta ens aturarem a 
conèixer la fortalesa de Fatehpur Sikri, una 

de les edificacions més espectaculars del 
país. Dinarem i continuarem el recorregut fins 
a Jaipur, capital del Rajasthan, on en arribar 
assistirem a la cerimònia religiosa de l’Aarti 
al temple de Birla, un espectacular ritual de 
foc i purificació. En acabar ens allotjarem a 
l’hotel. 

7è Dia. Jaipur.
Aquest matí ens traslladarem fins al Fort 
d’Amber, antiga capital dels Maharajàs de 
Jaipur. Travessarem les muralles de la ciutat 
per la porta del Passat i després pujarem fins 
al Fort en jeeps 4x4. Durant la visita veurem 
el temple de Kali, el hall de les Audiències 
Públiques, el palau dels Miralls i els cenota-
fis del cementiri reial de Gaitor. Dinarem i a 
la tarda visitarem l’anomenada ciutat rosa. 
Durant el recorregut contemplarem la delica-
da decoració del Hawa Mahal, l’observatori 
astronòmic de Jantar Mantar, el centre co-
mercial de Badi Chaupar, i el Palau Jal Ma-
hal, que s’emplaça enmig d’un llac. Sopar i 
allotjament a Jaipur.
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8è Dia. Jaipur - Udaipur.
Després d’esmorzar iniciarem el recorre-
gut que ens ha de dur a Udaipur. Durant el 
trajecte ens aturarem a la ciutat sagrada de 
Pushkar per contemplar els seus temples i 
després de dinar arribarem a Udaipur, es-
pectacular ciutat farcida de palaus situada 
davant les aigües del llac Pichola. 

9è Dia. Udaipur.
Esmorzarem i ens desplaçarem a la zona de 
Talawada per dur a terme un safari que ens 
permetrà descobrir l’ecosistema que ens ro-
deja i conèixer les formes de vida d’aquesta 
regió. Dinarem i a la tarda farem un relaxant 
recorregut amb vaixell per les aigües del bo-
nic llac Pichola i veure des de l’aigua alguns 
dels seus espectaculars palaus.

10è Dia. Udaipur - Delhi - Benarés
Aquest matí visitarem el complex palatí 
d’Udaipur. Durant el recorregut veurem el 
palau de Jag Mandir, passejarem pels jar-
dins de Saheliyon ki Bari i contemplarem el 

Temple Jagdish. Tot seguit ens traslladarem 
a l’aeroport per agafar el vol a la ciutat de 
Benarés, la ciutat sagrada de l’Índia, on ens 
allotjarem les properes dues nits.

11è Dia. Benarés
A la matinada farem una excursió amb barca 
pel Ganges per veure els ghats, on els pele-
grins hindús prenen el bany purificador. Re-
tornarem a l’hotel per esmorzar i disposarem 
de temps lliure. A la tarda farem una excursió 
a Sarnath, població budista coneguda per 
l’stupa Dhamek rodejada de bonics jardins, 
i el seu Museu Arqueològic que exposa una 
rica col·lecció d’escultures representatives 
de l’art budista. Acabada la visita retornarem 
a Benarés per sopar.

12è Dia. Benarés - Delhi.
Després d’esmorzar agafarem el vol que ens 
durà a Delhi. Dinarem i començarem la visita 
de la part moderna de la ciutat, construïda 
pels anglesos l’any 1911 com seu adminis-
trativa del Britsih Raj. Veurem la Porta de 

l’Índia, la zona residencial i administrativa i 
l’antiga residència del virrei, actual Palau Pre-
sidencial. Allotjament i sopar a Delhi.

13è Dia. Delhi. 
Avui dedicarem el dia a completar la visita 
de la capital. Al matí recorrerem els carrers 
del Vell Delhi. Coneixerem la mesquita de 
Jama Masjid, el Fort Vermell i els carrerons 
de Chandi Chowk i visitarem el raj Ghat, el 
Memorial de Mahatma Gandhi. Contempla-
rem el temple Akshardham i passejarem amb 
rickshaw pel mercat d’espècies de Kahri 
Bhaoli. Després de dinar visitarem la tomba 
de l’Emperador Humayun i l’Agrsen ki Baoli, 
una meravella arquitectònica subterrània que 
té la finalitat de recollir i emmagatzemar ai-
gua. Soparem i ens traslladarem a l’aeroport 
per agafar el vol de retorn, via Frankfurt.

14è Dia. Arribada a Barcelona.
Aquest matí connectarem amb el vol a Bar-
celona on donarem per acabat el viatge.
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