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Η ταυτότητα του ταξιδιού  
 

Ένα ταξίδι στην Ινδία? Μα θα ακούσετε για ένα υπέροχο και αξέχαστο ταξίδι, θα 

ακούσετε για ένα βαρετό και κουραστικό ταξίδι. Εάν ρωτήσετε δέκα ανθρώπους, θα 

σας πουν για δέκα διαφορετικές Ινδίες. Το ίδιο χωριό, το ίδιο μνημείο, την ίδια 

διαδρομή, θα σας τα περιγράψουν με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Θα σας πουν 

για παλάτια χιλίων και μίας νυκτών, διακοσμημένα με πολύτιμα μωσαϊκά, για 

κατανυκτικούς ναούς που οι πύργοι τους φαίνονται από χιλιόμετρα μακριά μέσα 

στους ορυζώνες, για τον συνεχή θόρυβο στους πολυσύχναστους δρόμους με τα 

παρδαλά «σάρι» που ανεμίζουν στον αέρα, για τα πολύχρωμα τουρμπάνια, για τις 

αγορές όπου ανακατεύονται χίλια παράξενα και άγνωστα αρώματα. Μια παλέτα 

χρωμάτων από τις κόκκινες πόλεις του Ραζαστάν ως τους χρωματιστούς ναούς του 

νότου.  

Θα σας περιγράψουν πόλεις σκονισμένες με αποχετεύσεις σε κοινή θέα, γητευτές 

φιδιών, ιερές αγελάδες που κάνουν βόλτα στην μέση του δρόμου, παράξενες εικόνες 

θεών με αμέτρητα χέρια και πρόσωπα ζώων, γιρλάντες λουλουδιών στα μαλλιά των 

γυναικών. Θα σας πουν για την παιδική θνησιμότητα, τον αναλφαβητισμό, τα 

ναρκωτικά και την μεγάλη φτώχια . Και θα αναρωτηθείτε , μα τι τελικά είναι η 

Ινδία? 

Η Ινδία είναι το άλλο μισό του κόσμου…… είναι η χώρα των μεγάλων αντιθέσεων. 

Της φτώχειας, των παλατιών, της εξαθλίωσης, της χλιδής, της εξωτερικής ασχήμιας, 

της εσωτερικής ομορφιάς...Είναι η χώρα της άκρας γλυκύτητας και της μεγάλης 

βίας, της πραγματικής ανακούφισης και της απίστευτης μισαλλοδοξίας. Μια χώρα 

που η θα μισήσεις ή θα λατρέψεις. Είναι μυστηριακή…..είναι παράξενη…... Μια 

χώρα όπου σίγουρα δεν την βλέπεις με μια φορά... 

Θα δούμε το ΠΑΛΑΙΟ και το ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ. Την πόλη των μαχαραγιάδων την 

ΟΥΝΤΑΪΠΟΥΡ. Τον πιο ιερό ναό από κατάλευκο μάρμαρο στην ΡΑΝΑΚΠΟΥΡ.  Θα 

γνωρίσουμε το ΒΑΡΑΝΑΣΙ, τη «Μέκκα των Ινδουιστών», το μέρος όπου οι πιστοί 

αναζητούν τη λύτρωση στα νερά του ιερού ποταμού Γάγγη  Θα συνεχίσουμε με το 

ΚΑΤΖΟΥΡΑΧΟ, με τα υπέροχα γλυπτά του έρωτα.  Θα εκπλαγούμε με το μαρμάρινο 

ποίημα αγάπης, το ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ, θα γιορτάσουμε τον ερχομό της Άνοιξης στην 

AΓΚΡΑ, με  την ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ και τη μοναδική  

αρχιτεκτονική του baori στο αγροτικό χωριουδάκι ΑΜΠΑΝΕΡΙ, θα ανεβούμε σε 

ελέφαντες για να προσεγγίσουμε το εκπληκτικό φρούριο της ΑΜΠΕΡ, θα 

μαγευτούμε με την πρωτεύουσα του Ρατζαστάν, τη «Ροζ Πόλη», την ΤΖΑΪΠΟΥΡ…  

Θα αποφύγουμε τις ατέλειωτες και  δύσκολες οδικές διαδρομές, ταξιδεύοντας με 

αεροπλάνο… 

Ένα ταξίδι ποιοτικό, οργανωμένο με προσοχή, που με την συνεργασία των έμπειρων 

και καταρτισμένων αρχηγών της εκδρομής, καθώς και των άριστων αρχηγών στην 

Ινδία, θα σας κάνει αυτό το  ταξίδι, ένα ταξίδι  αλησμόνητο….. 

 

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΗΜ. ΤΕ.13/3 ΑΘΗΝΑ- ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΧΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 15.00, και αναχώρηση με την 

αεροπορική εταιρία EMIRATES στις 17.05 για το Δελχί.  
 

2
η
 ΗΜ. ΠΕ. 14/3. ΔΕΛΧΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ): 

Άφιξη στο Δελχί στις 

09.00, τοπική ώρα. 

Συνάντηση με τον τοπικό 

αντιπρόσωπό , και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας. Χρόνος για λίγη 

ξεκούραση μέχρι την 

αναχώρηση μας για την 

πρώτη γνωριμία με την 

Ινδική πρωτεύουσα. 

Η σύγχρονη πόλη, το Νέο 

Δελχί,  ιδρύθηκε το 1911, 

αφού οι Βρετανοί 

αποφάσισαν να μεταφέρουν την πρωτεύουσα της Ινδίας από την Καλκούτα στην 

καινούρια πόλη. Η πόλη σχεδιάστηκε από την αρχή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

συμβολίζει την αίγλη και την ισχύ της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, και διατηρεί το 

χαρακτήρα μιας κοσμοπολίτικης σαγηνευτικής πόλης που γνώρισε πολλούς κατακτητές 

λόγω της στρατηγικής της θέσης….. 

Η ξενάγησή μας ξεκινάει από το κέντρο της Παλιάς Πόλης του Δελχί αφού πρώτα 

κάνουμε μία στάση στο Rajghat, το μέρος όπου έγινε η καύση της σορού του Μαχάτμα 

Γκάντι. Θα δούμε εξωτερικά , το Κόκκινο Φρούριο (Lal Qila) . Ακριβώς απέναντι από 

το Κόκκινο Φρούριο εκτείνεται η πόλη που φέρει το όνομα του αυτοκράτορα 

(Shahjahanabad). Το εντυπωσιακότερο σημείο του Κόκκινου Φρουρίου είναι η Πύλη 

της Λαχόρης, που βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από την 

Παλιά Πόλη, όπου στις 15 

Αυγούστου 1947 ο πρώτος 

πρωθυπουργός της Ινδίας 

Jawaharlal Nehru ύψωσε τη 

σημαία της χώρας. Από τότε,  

κάθε χρόνο στις 15 

Αυγούστου,  Ημέρα της 

Ανεξαρτησίας της Ινδίας, ο 

εκάστοτε πρωθυπουργός 

υψώνει τη σημαία, εκφωνεί 

λόγο, παρακολουθεί 

παρελάσεις κι άλλες 

εορταστικές εκδηλώσεις.  

https://housing.com/news/wp-content/uploads/2016/05/Delhi11.jpg?x16513
http://webneel.com/i/photography/3-incredible-india-colorful-women/12-2013/d?n=9515


Στην συνέχεια θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί της Παρασκευής (Jama Masjid), το οποίο 

κατασκευάστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα μαζί με την Παλιά Πόλη και το Κόκκινο 

Φρούριο, προκειμένου να αποτελέσει το θρησκευτικό κέντρο της πόλης, και δεσπόζει 

πάνω από την Παλιά πόλη. Το τζαμί είναι κατασκευασμένο από κόκκινο αμμόλιθο και 

λευκό μάρμαρο, ένας συνδυασμός που θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική των Mughal. Το Μεγάλο Τζαμί του Δελχί είναι το μεγαλύτερο 

της Ινδίας με χωρητικότητα 25.000 πιστούς. Συνεχίζουμε με το μαυσωλείο του 

αυτοκράτορα Humayun.. Tο μνημείο σχεδιάστηκε από Πέρσες αρχιτέκτονες και γι’ 

αυτό το λόγο είναι έντονο το περσικό στοιχείο με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες 

αψίδες. Τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μαυσωλείου αποτέλεσαν 

έμπνευση και πρότυπο για το σχεδιασμό του σημαντικότερου μνημείου των Mughal, το 

Taj Mahal. 

Γύρω δαιδαλώδη δρομάκια με αυθεντική Ινδική ατμόσφαιρα, η πολύβουη αγορά και  το 

χαώδες παζάρι Chadni Chawk που είναι σίγουρα για μας μια μεγάλη εμπειρία…. 

Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση μας  για την Πύλη της Ινδίας (μνημείο των 

πεσόντων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου). Σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Lutyens με 

έντονες επιρροές από ευρωπαϊκά πρότυπα. Το Προεδρικό Μέγαρο (Rashtrapati 

Bhavan) ηταν και ο πυρήνας της πόλης. Αποτελείται από τέσσερα πατώματα και 350 

δωμάτια που κάλυπταν μια επιφάνεια 19.000 τ.μ. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν 

το μεγαλύτερο προεδρικό μέγαρο παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός του είναι ένας 

συνδυασμός από ευρωπαϊκά κλασικά πρότυπα με ινδικά στοιχεία στη διακόσμηση.  

Το συγκρότημα πλαισιώνεται από τα Υπουργεία Αμύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών και 

Εμπορίου. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Μέγαρο του Κοινοβουλίου.  Η 

επίσκεψη μας στο παζάρι Janpath,  θα κλείσει τη σημερινή μας ξενάγηση. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο . Διαν/ση 

 
2η ΗΜ.15/3 ΠΑ. ΔΕΛΧΙ- ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΝΤΑΪΠΟΥΡ: 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση για 

τη «Πόλη των Μαχαραγιάδων», την πανέμορφη και ρομαντική  ΟΥΝΤΑΪΠΟΥΡ, με τις 

αποχρώσεις  

της ώχρας και του μωβ, των κορυφογραμμών που την περιβάλλουν, τα μαγευτικά της 

παλάτια, τους μυστηριώδεις ναούς, τα πολύχρωμα καλντερίμια, και τα ατέλειωτα 

παζάρια της. 

Η πόλη του Ουντάι, όπως είναι το όνομά της, ιδρύθηκε από τον μαχαραγιά Udai Singh 

B΄ το 1568. Σύμφωνα με το μύθο, ο μαχαραγιάς συνάντησε έναν περιπλανώμενο 

γηραιό ασκητή που διαλογιζόταν σ΄ έναν λόφο κοντά στη λίμνη Πίτσολα, ο οποίος τον 

συμβούλεψε να κτίσει την πρωτεύουσά του στην τοποθεσία αυτή για να είναι 

απόρθητη, καθώς η περιοχή περιβάλλεται από δάση, λίμνες και την οροσειρά Αραβάλι. 

Με σημαντική ιστορική διαδρομή, η Ουνταϊπούρ γνώρισε μέρες δόξας και ευημερίας 

κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. 

 Μετά την άφιξή μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 

Αργότερα θα επισκεφθούμε τους Κήπους της πριγκίπισσας και των 48 υπηρετριών της  

Sahelion Ki Bari, με τα όμορφα σιντριβάνια και σημεία ξεκούρασης. 

Θα περάσουμε από την λίμνη Φατεχσαγκάρ και θα τελειώσουμε την πρώτη μας 

περιήγηση με απογευματινή βαρκάδα στα χρώματα του δειλινού, στα γαλήνια νερά της 



λίμνης Πιτσόλα, περνώντας περιμετρικά από την πόλη , για να θαυμάσουμε από κοντά 

τις εγκαταστάσεις του διάσημου κατάλευκου θερινού ανακτόρου-ξενοδοχείου Taj. 

Στάση σε κοντινό νησί, όπου και το σημείο συνεύρεσης του μαχαραγιά με το χαρέμι 

του. Θα έχουμε μια προνομιακή θέση στη δύση και σε όλη την πόλη που αρχίζει σιγά 

σιγά να φωταγωγείται. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

Δείπνο, διαν/ση.  

   

4
η
 ΗΜ. 16/3 ΣΑ. ΟΥΝΤΑΪΠΟΥΡ – ΡΑΝΑΚΠΟΥΡ: 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση 

για την ξενάγηση μας. Θα 

ξεκινήσουμε την γνωριμία 

μας με την πόλη από  το 

Παλάτι, «το  αρχιτεκτονικό 

θαύμα του Ρατζαστάν» 

κτισμένο από γρανίτη και 

μάρμαρο. Το Παλάτι έχει 

ένα μείγμα μεσαιωνικής – 

ευρωπαϊκής και κινεζικής 

αρχιτεκτονικής και είναι 

κτισμένο πάνω από την 

ήσυχη λίμνη Πιτσόλα.  Πριν 

την επίσκεψή μας , θα σας 

προσφέρουμε καφέ η τσάι 

στους κήπους του ανακτόρου, απ΄όπου θα έχουμε μια τέλεια θέα  στην επιβλητική του 

είσοδο. Θα δούμε τις πολυάριθμες  αίθουσες του παλατιού , τον διάκοσμο με τα 

παγώνια, το χρυσό σύμβολο της δυναστείας του ήλιου, την ιδιαίτερη κρεβατοκάμαρα 

του μαχαραγιά και την αίθουσα με τα ασημένια κειμήλια.  

Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη του κοντινού ναού  Jagadish με το πανύψηλο 

κωδωνοστάσιο στολισμένο με γλυπτά χορευτών, ελεφάντων ιππέων και μουσικών. 

Θα δούμε  και το  παζάρι της πόλης, εδώ που κτυπά  η καρδιά της πραγματικής Ινδίας: 

λαμπερά και εντυπωσιακά χρώματα, δυνατές μυρωδιές από κάθε λογής μπαχαρικά και 

φρούτα, αγελάδες, φωνές, λαϊκά ινδικά τραγούδια από φτηνά κασετόφωνα, 

μικροπωλητές, υπαίθρια εστιατόρια, γυναίκες που κουβαλούν τεράστιους μπόγους στο 

κεφάλι ή πλέκουν καλάθια από μπαμπού.  

Συνεχίζουμε για την πόλη ΡΑΝΑΚΠΟΥΡ, μια πόλη γνωστή για τον εξαιρετικό 

μαρμάρινο ναό της, που θεωρείται ένας από τους εντυπωσιακότερους του είδους του 

για την περίπλοκη και εξαιρετική αρχιτεκτονική του. Ο ναός αυτός είναι εξ ολοκλήρου 

κατασκευασμένος από κατάλευκο μάρμαρο. Στο σύμπλεγμα υπάρχουν πολλοί ναοί, 

μεταξύ των οποίων και ο ναός Chaumukha, που είναι αφιερωμένος στον Adinath, τον 

πρώτο Tirthankara των Τζαϊνιστών. Η κατασκευή του ναού είναι ιδιαίτερα σύνθετη. 

Διαθέτει τέσσερις διαφορετικές πόρτες που οδηγούν στην κύρια αίθουσα, όπου είναι 

τοποθετημένη η εικόνα του Adinath.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διαν/ση. 

 

https://www.crystalgraphicsimages.com/view/cg2p35208170c/ranakpur-temple-is-a-jain-temple-in-rajasthan-india-image


5
η
 ΗΜ. ΚΥ. 17/3. ΟΥΝΤΑΪΠΟΥΡ- ΠΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΒΑΡΑΝΑΣΙ:  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθεροι μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο. 

Αναχώρηση   για το  Δελχί και ανταπόκριση με την πτήση για το Βαρανάσι ή αλλιώς  

Μπενάρες.  

ΒΑΡΑΝΑΣΙ, η πόλη με το μεγάλο καλλιτεχνικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον, 

προσελκύει χιλιάδες πιστών αλλά και περίεργων τουριστών, οι οποίοι δυστυχώς 

νομίζουν oτι βλέπουν «παράσταση τσίρκου». Η θρησκευτικότητα, οι ρυθμοί των 

πιστών και οι λιτανείες τους πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και κατανόηση. 

Εδώ οι πιστοί έρχονται από κάθε μέρος της Ινδίας, βαπτίζονται πέντε φορές την ίδια 

μέρα στα λασπωμένα και παγωμένα νερά του Γάγγη κατεβαίνοντας υποχρεωτικά πέντε 

διαφορετικά ghat (σκαλοπάτια του μαρτυρίου) από τα 100 που υπάρχουν στην πόλη και 

έτσι εξιλεώνονται από τις αμαρτίες τους. Μετά το μπάνιο προσφέρουν λουλούδια στην 

Θεά του Γάγγη πετώντας τα στο ποτάμι, ενώ συγχρόνως φτύνουν νερό προς τον θεό 

Ηλιο.  

Άφιξη στο Βαρανάσι. Συνάντηση με τον αντιπρόσωπό μας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Τακτοποίηση. Δείπνο και διαν/ση. 
 

6
η
 ΗΜ. ΔΕ.18/3.  ΒΑΡΑΝΑΣΙ – ΣΑΡΝΑΑΘ-ΒΑΡΑΝΑΣΙ: 

ΒΑΡΑΝΑΣΙ, η πόλη με το 

μεγάλο καλλιτεχνικό και 

θρησκευτικό ενδιαφέρον, 

προσελκύει χιλιάδες πιστών 

αλλά και περίεργων 

τουριστών, οι οποίοι 

δυστυχώς νομίζουν oτι 

βλέπουν «παράσταση 

τσίρκου».  

Η θρησκευτικότητα, οι 

ρυθμοί των πιστών και οι 

λιτανείες τους πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό και κατανόηση. 

Εδώ οι πιστοί έρχονται από κάθε μέρος της Ινδίας, βαπτίζονται πέντε φορές την ίδια 

μέρα στα λασπωμένα και παγωμένα νερά του Γάγγη κατεβαίνοντας υποχρεωτικά πέντε 

διαφορετικά ghat (σκαλοπάτια του μαρτυρίου) από τα 100 που υπάρχουν στην πόλη και 

έτσι εξιλεώνονται από τις αμαρτίες τους. Μετά το μπάνιο προσφέρουν λουλούδια στην 

Θεά του Γάγγη πετώντας τα στο ποτάμι, ενώ συγχρόνως φτύνουν νερό προς τον θεό 

Ηλιο.  

Σήμερα θα είναι μια γεμάτη μέρα με εναλλασσόμενες αξέχαστες εικόνες. Μετά το 

πρόγευμα θα επισκεφθούμε την βουδιστική πόλη ΣΑΡΝΑΑΘ (20χλμ), με πρώτη μας 

επίσκεψη στον ναό με τις αγιογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή του Βούδα μέχρι την 

ανώτερη φώτισή του και την πρώτη του ομιλία πριν 2.500 χρόνια. Στη συνέχεια 

επισκεπτόμαστε τα ερείπια της πρώτης μονής στο  

«Άλσος των Ελαφιών». Εκεί θα μάθουμε για την πρώτη ομιλία του Βούδα και την 

μεγάλη πνευματική του ανακάλυψη, αλλά και τις αναφορές του στις τέσσερις αλήθειες 

http://webneel.com/daily/34-varanasi-incredible-india?size=_original


γύρω από την οδύνη και την ευγενή οκταπλή ατραπό, που οδηγεί στην απελευθέρωση 

και την εξάλειψη της δυστυχίας και του πόνου. Θα μάθουμε επίσης για το ιερό σύμβολο 

της χώρας, τη «στήλη του Ασόκα»  με τα τέσσερα λιοντάρια και τον ιερό τροχό της. 

Επιστροφή στο Βαρανάσι. 

 Το Βαρανάσι θεωρείται η  πιο ιερή πόλη των Ινδουιστών για περισσότερα από 2.000 

χρόνια. Σύμφωνα με τις Βέδες, τα ιερά κείμενα του Ινδουισμού, όποιος πεθαίνει και 

αποτεφρώνεται στο Βαρανάσι, κερδίζει την πολυπόθητη λύτρωση, καθώς η ψυχή του 

απελευθερώνεται από τον αέναο κύκλο των μετενσαρκώσεων. Στην πόλη υπάρχουν 

περισσότεροι από 100 ναοί με βωμούς για την καύση των νεκρών, ο σημαντικότερος 

των οποίων είναι ο manikarnika. Κατά την παράδοση, τα σώματα των νεκρών 

μεταφέρονται από τους "ανέγγιχτους", σε μια διαδρομή μέσα από τα δρομάκια της 

παλιάς πόλης ως τις όχθες του Γάγγη, όπου τοποθετούνται σε σωρό ξύλων, η ποσότητα 

των οποίων αντικατοπτρίζει την οικονομική ευμάρεια της οικογένειας του νεκρού. Στο 

Βαρανάσι, ο θάνατος είναι ευλογία.  

Αργότερα,  θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της πόλης που δεν ηρεμεί ποτέ, με τα 

χρώματα και τα αρώματα, ανθρώπους ετερόκλητους, αγελάδες και πιθήκια, όλα ένα 

κουβάρι, αλλά και ναούς του Σίβα που σφίζουν από πιστούς, γεμάτους λουλούδια 

προσφορών, κι όλα αυτά πάνω στα παραδοσιακά ποδήλατα «ρίκσο», τον παραδοσιακό 

κι εύκολο τρόπο μεταφοράς των ντόπιων, ενώ με τη δύση του ήλιου θα μεταβούμε στα 

ghats , για να συμμετάσχουμε στην καθιερωμένη εδώ και εκατοντάδες χρόνια τελετή 

"Aarti" για να προσφέρουμε «δείπνο» στη θεά Ganga, απολαμβάνοντας και τους 

πιστούς να τοποθετούν στα ιερά νερά εκατοντάδες "ντίουας" (λάμπες-κεριά-ευχές) 

αφήνοντάς τα να  επιπλέουν στο Γάγγη. Mετά απ’ όλες αυτές τις ανεπανάληπτες 

εικόνες,  επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διαν/ση. 
 

7
η
 ΗΜ.ΤΡ.19/3 ΒΑΡΑΝΑΣΙ –  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ – NAOI TOY 

EΡΩΤΑ- ΧΟΡΟΙ ΚΑNDHARIYA: 

Νωρίς το πρωί θα μυηθούμε 

στα μυστικά της μητέρας 

Γκάνγκα, που αιώνες τώρα 

τρέφει και καθαρίζει τα παιδιά 

της τόσο από πνευματική όσο 

και από …φυσική άποψη. 

Ξεκινούμε πολύ νωρίς, πριν τις 

ακτίνες του ηλίου, 

εξερευνώντας και βιώνοντας τις 

θρησκευτικές διεργασίες και 

έθιμα στην πόλη. Ινδουιστές 

ιερείς και μουσουλμάνοι, 

μουεζίνιδες, βουδιστές μοναχοί 

και χριστιανοί πιστοί,  όλοι ξεκινούν με τα πρώτα χρώματα της μέρας, κάνοντας μια 

προσευχή σύμφωνα με το τυπικό τους. Εδώ η νεκρώσιμη τελετή έχει άλλο χαρακτήρα 

και το ιερό ποτάμι σίγουρα βοηθά ακόμα και στην εξάλειψη των οσμών. Τελειώνοντας 

τη βόλτα με τη βάρκα, θα έχουμε την  δυνατότητα να γνωρίσουμε τους αγίους 

βαμμένους με στάχτες και τον κόσμο να συγκεντρώνεται κοντά τους, προσφέροντάς 



τους ρύζι, προσμένοντας λύσεις και συμβουλές στα προβλήματά του. Επιστρέφουμε 

στο ξενοδοχείο για το πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος μέχρι την  

μεταφορά μας στο αεροδρόμιο. Πτήση για το ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ. Μετά την άφιξή μας, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Τo Κατζουράχο, είναι μια μικρή πόλη στα βόρεια της Επαρχίας Madhya Pradesh. Είναι 

δημιούργημα της δυναστείας των Chandellas, που επέλεξαν το Kαζουράχο, ως βάση 

του βασιλείου τους τον 10
ο
 αιω. Στον αιώνα που μεσολάβησε από το 950 μΧ, ως το 

1050 μΧ. φτιάχτηκαν 85 αριστουργηματικοί ναοί, που αφιερώθηκαν στις κύριες 

θεότητες του ινδικού πάνθεον. Μετά την προσάρτηση στο σουλτανάτο του Δελχί στις 

αρχές του 14
ου

 αιω. η δυναστεία οδηγήθηκε σε παρακμή. Το τροπικό δάσος γρήγορα 

σκέπασε τους υπέροχους ναούς, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν τυχαία το 1840 από τους 

Βρετανούς. Οι 22 ναοί από αμμόλιθο, κιτρινωποί, που σώζονται σήμερα είναι ένας 

παιάνας για την ζωή, τη ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την απόλυτη ένωση του 

ανθρώπου με τον δημιουργό του.  

 Θα μπορούσαμε χαριτολογώντας να χαρακτηρίσουμε το χωριό « ακατάλληλο για 

ανηλίκους». Αισθησιασμός, πολύπλοκα συμπλέγματα και ευφάνταστες ερωτικές 

τεχνικές κοσμούν τους ναούς αυτούς και υμνούν τον ένα και μοναδικό παγκόσμιο θεό, 

τον Έρωτα…. 

Πέρα από την εξαιρετική αρχιτεκτονική τους, το ενδιαφέρον κεντρίζουν τα γλυπτά που 

διακοσμούν τους τοίχους τους, τα οποία αναπαριστούν θείες και ανθρώπινες φιγούρες 

σε αισθησιακές στάσεις.. 

Κοπέλες όμορφες, λυγερόκορμες, ατίθασες, πονηρές, ερωτευμένες, παιχνιδιάρες, αλλά 

και  μοναχικές, μελαγχολικές διακοσμούν τους ναούς . Σκανταλιάρικα ζευγάρια ή 

πολυάριθμα ερωτικά συμπλέγματα σε περίεργες ακροβατικές ερωτικές στάσεις 

αιωρούνται στις προσόψεις των ναών. Μορφές θεοτήτων, ηρώων, ζώων και νυμφών με 

ιδιαίτερη  υψηλή γλυπτική. Ύμνος στο ωραίο φύλο και στην ίδια τη ζωή, μέσα από το 

χαμόγελο και το πονηρό χιούμορ.  

Μετά την επίσκεψη μας στους ναούς, θα απολαύσουμε στον ίδιο χώρο, την  

φολκλορική παράσταση «ΚΑNDHARIYA» με παραδοσιακούς ινδικούς χορούς,  από 

όλη τη χώρα, αφήνοντας το νου να ταξιδέψει μουσικά και χορευτικά και σε άλλα μέρη 

της αχανούς αυτής χώρας. Δείπνο στο ξενοδοχείο.  Διαν/ση. 
 

8
η
 ΗΜ. ΤΕ. 20/3 ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ-ΟΡΤΣΑ-ΤΣΑΝΣΙ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΡΕΝΟ)- 

ΑΓΚΡΑ: 

Αφήνουμε την ερωτική πόλη και 

μέσα από γραφικούς αγροτικούς 

δρόμους αναχωρούμε οδικώς για το 

Τζάνσι, που είναι σιδηροδρομικός 

κόμβος. Λίγο πριν το Τζάνσι, 

παραμένει γερασμένο αλλά 

πανύψηλο το φρούριο της 

μεσαιωνικής πολιτείας OΡΤΣΑ, με 

το παλάτι που αφιερώθηκε στο 

μογγόλο αυτοκράτορα Τζαχανγκίρ. 

Σύντομη επίσκεψη  στο φρούριο –



φάντασμα, χαμένο στο χωροχρόνο- και στη συνέχεια ώρα για το «πέρασμα στην 

(πραγματική) Ινδία, με το τρένο για την Άγκρα. Άφιξη στον πολύβουο και 

πολυσύχναστο σιδηροδρομικό  κόμβο του Τζάνσι, με τους χιλιάδες ταξιδιώτες, 

πανέτοιμοι για να μπούμε στην αμαξοστοιχία που θα μας μεταφέρει στην πόλη της 

ΑΓΚΡΑ. Η διαδρομή με το τρένο, είναι περίπου 3 ώρες. Οι εικόνες που δε σταματούν 

ποτέ, μας οδηγούν αργά το βράδυ στην πόλη που έμελλε να γίνει διάσημη σε όλο τον 

κόσμο για το λευκό «μαργαριτάρι» της, το ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διαν/ση.  

 

9η ΗΜ.ΠΕ.21/3: ΑΓΚΡΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (HOLI 

DELEBRATIONS) – KALAKRITI AUDITORIUM: 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. 

Σήμερα είναι η μεγάλη 

«γιορτή των χρωμάτων». 

Η γιορτή HOLI, ή  

‘Basanta Utsav, που 

διαρκεί όλη την μέρα,  

αντιπροσωπεύει την νίκη 

του καλού πάνω στο κακό 

και σηματοδοτεί τον 

ερχομό της άνοιξης. Αφού 

παρακολουθήσουμε τις 

διάφορες εκδηλώσεις της 

γιορτής, θα 

παρακολουθήσουμε 

επίσης το Mohebet-e-Taj, μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή 

του μνημείου του Ταζ Μαχάλ.  ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ. Το εξαιρετικό αυτό κτίσμα 

δημιούργησε ο σουλτάνος Σαχ Τζαχάν ως μαυσωλείο στη μνήμη της συζύγου του 

Μουμτάζ Μαχάλ, η οποία πέθανε στη γέννα του 13ου παιδιού τους το 1631. Για την 

κατασκευή του, που ξεκίνησε την ίδια χρονιά και ολοκληρώθηκε το 1653, 

συγκεντρώθηκαν οι καλύτεροι τεχνίτες και αρχιτέκτονες από την Ινδία έως την Περσία. 

Το Μαυσωλείο διακρίνεται για τις τέλειες αναλογίες, τις ένθετες διακοσμήσεις και τους 

πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμησή του. 

Νεφρίτης και λαζουρίτης, και αχάτης, πορφυρίτης και κορνήλιο είναι μερικοί μόνο από 

τους πολύτιμους λίθους, που χρησιμοποιήθηκαν  σε πανέμορφα σχέδια, για να 

υμνήσουν την αγάπη, αλλά και την ανθρώπινη ματαιοδοξία! Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε το Κόκκινο Φρούριο, έργο των αυτοκρατόρων Άκμπαρ, Τζαχανγκίρ και 

Σαχ Τζαχάν αντίστοιχα. Χτισμένο κοντά στον ποταμό Γιαμούνα, περιβάλλεται από 

διπλά τείχη, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 20 μέτρα. Αποτελείται από σειρά 

παλατιών και κήπων συνθέτοντας μια ολόκληρη καστροπολιτεία. Συνεχίζουμε την 

περιήγησή μας στην ένδοξη πόλη των μογγόλων αυτοκρατόρων, με το μαυσωλείο 

Itimad-ud-Daulah, που περιλαμβάνει το μικρό είδωλο του Ταζ. Ο χώρος είναι 

αφιερωμένος στον πατέρα της Νουρ Τζαχάν, συζύγου του 4ου μογγόλου αυτοκράτορα 

Τζαχανγκίρ, η σωρός του οποίου παραμένει από το 1628 στο λευκό μαρμάρινο κτίσμα 

αγκαλιασμένο  με εκατοντάδες πολύχρωμα σχέδια ημιπολύτιμων λίθων. 



10η ΗΜ.ΠΑ.22/3: ΑΓΚΡΑ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΑΜΠΑΝΕΡΙ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ 

(236 χλμ.): 

Μετά το πρόγευμα μας το 

πρωί, θα αναχωρήσουμε 

οδικώς για την Τζαϊπούρ, 

αλλάζοντας ταυτόχρονα 

επαρχία και περνώντας στο 

έδαφος του Ρατζαστάν. 

Στην διάρκεια της 

διαδρομής θα έχουμε την 

ευκαιρία να θαυμάσουμε 

ένα από τα μεγαλύτερα 

baori.  

Η τεχνοτροπία της 

κατασκευής τέτοιων 

ταμιευτήρων-συλλεκτήρων 

νερού, αποτελούσε 

παράδοση στο Ρατζαστάν 

ήδη από τον 8
ο
 μ.Χ. αιώνα. 

Πλησιάζοντας το, κάνει 

ένα παιχνίδισμα στα μάτια 

μας, με τα βαθμιαία 

μειούμενα 3.500 

σκαλοπάτια, εισχωρώντας 

στη γη 25 μέτρα.  

Η μία του πλευρά αποτελεί 

ινδουιστικό ναό, όπου οι 

κάτοικοι και οι τοπικοί 

ηγεμόνες έστελναν 

μηνύματα σεβασμού και προσήλωσης στους ινδουιστικούς θεούς. Ταυτόχρονα οι θεοί 

τους το ανταπέδιδαν πλουσιοπάροχα με το νερό των μουσώνων, ιδιαίτερα ευεργετικό 

για τις αγροτικές και οικογενειακές εργασίες.   Συνεχίζουμε για την «Ρόζ Πολιτεία», 

την  Τζαϊπούρ, που ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματος της. Η πάντα φιλόξενη για 

τους επισκέπτες πόλη συγκαταλέγεται μαζί με το Νέο Δελχί και την Αγκρα στις τρείς 

πόλεις που απαρτίζουν το «Χρυσό Τρίγωνο» της Ινδίας. .. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.  

 

11η ΗΜ.ΣΑ.23/3 : ΤΖΑΪΠΟΥΡ, ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ (ανάβαση στο φρούριο με 

ελέφαντες)  ΤΕΛΕΤΗ ΑΑΡΤΙ: 

Η κατασκευή της Τζαϊπούρ αποτέλεσε ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό 

πείραμα που δανείστηκε στοιχεία από τον ζωδιακό κύκλο αλλά και τις αρχές αρμονίας 

της Ελληνικής αρχαιότητας. Μετά το πρόγευμα , σήμερα πρώτη μας επίσκεψη  το πρωί 

θα είναι στο Φρούριο της Αmber, που αποτελούσε μέχρι το 1728 το διοικητήριο της 

επαρχίας. Κάποτε φιλοξενούσε τις νικηφόρες στρατιές της αυτοκρατορίας. Βρίσκεται 

στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων που είναι 



όμορφα διακοσμημένοι  με χρώματα και υφάσματα από το Ρατζαστάν, δηλώνοντας το 

άρωμα και τη χλιδή των μαχαραγιάδων!  Παλλακίδες και ευνούχοι, χορεύτριες και 

μουσικοί μέσα στα λαμπρά δωμάτια με τα καθρεφτάκια και τις τοιχογραφίες συνθέτουν 

το σκηνικό που αποτέλεσε αφορμή και για ταινίες που γυρίστηκαν στο φρούριο αυτό. 

Το τείχος που ελίσσεται σε μήκος 6,5 χμλ γύρω από την πόλη της Αmber σαν μια 

μινιατούρα του σινικού, αγκαλιάζει όλο το χώρο και το προστατεύει με τις πολεμίστρες 

του. Αναχωρώντας από το φρούριο, συνεχίζουμε να ξεδιπλώνουμε το παραμύθι της 

χλιδής, με την επίσκεψη μας στο ναό του Γκανές, (μισός άνθρωπος και μισός 

ελέφαντας, γιος του θεού Σίβα) του θεού της τύχης και της ευημερίας.  

Μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον στην πλαγιά του λοφίσκου, μερικά χιλιόμετρα μακρυά 

από το φρούριο της Αmber, καλεί τους πιστούς κοντά του, για να τους χαρίσει τύχη και 

ευτυχία! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην Τζαϊπούρ. Σύμφωνα με την παράδοση, το 

ροζ χρώμα της πόλης, συνδέεται με τη φιλοξενία και η πόλη πήρε το χρώμα αυτό το 

1853, κατά την υποδοχή του Βρετανού πρίγκιπα Alfred. Η πόλη οφείλει το όνομά της, 

(Τζαι-νίκη, άρα πόλη της Νίκης ή η πόλη του ηγεμόνα Τζάι)  την προσεκτική 

ρυμοτομία και την αρχιτεκτονική αρμονία της στο σπουδαίο αστρονόμο, μαθηματικό 

και πολεμιστή, μαχαραγιά Τζάι Σίνγκ ΙΙ.  Θα επισκεφτούμε το παλάτι με τα 

ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα των παλατιών των μαχαραγιάδων, χρυσοποίκιλτα 

υφάσματα από το Μπενάρες (Βαρανάσι), όπλα και μαχαίρια, δόρατα και τόξα και βέλη, 

αλλά και ασημένιοι θρόνοι και κρυστάλλινοι πολυέλαιοι συνθέτουν το σκηνικό της 

διακόσμησης του Μουσείου και των επιμέρους χώρων.  Συνεχίζοντας και μερικά μέτρα 

έξω από το παλάτι-μουσείο βρίσκεται το  Αστεροσκοπείο Jandar Mandar, που 

κατασκεύασε ο ίδιος ο  Τζάι Σινγκ ΙΙ το 1729, έμπειρος γεωμέτρης και αστρονόμος. Θα 

δούμε επίσης το έμβλημα της πόλης, την πενταώροφη πρόσοψη του Hawa Mahal, 

γνωστού και ως «Παλάτι των Ανέμων». Η αρχιτεκτονική του είναι τόσο ασυνήθιστη 

όση και ο λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκε. 

 Το παλάτι αυτό χτίστηκε το 1799 προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας 

να μπορούν να παρακολουθούν τις επίσημες παρελάσεις, αλλά και την καθημερινή ζωή 

στο δρόμο, χωρίς να είναι ορατές από τους πολίτες. Το ηλιοβασίλεμα θα έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ιεροτελεστία «Άαρτι» στο ναό του Κρίσνα πιο 

γνωστού με το ιερό θρησκευτικό όνομα “Govind Dev Gi”, κατά την οποία το φως από 

τα φυτίλια που βρέχονται από καθαρό βούτυρο ή κάμφορα προσφέρεται στο 

αγαλματίδιο του Κρίσνα, με συνοδεία θρησκευτικών ασμάτων. Bόλτα με τα 

παραδοσιακά τρίκυκλα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην πολύχρωμη και 

πλούσια αγορά της Τζαϊπούρ.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διαν/ση. 

 

12η ΗΜ. KY.24/3: ΤΖΑΪΠΟΥΡ – ΔΕΛΧΙ (OΔΙΚΩΣ 260 χλμ.):  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δελχί. Θα ακολουθήσουμε μια όμορφη διαδρομή για 

το Δελχί. Επίσκεψη στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ. Ένας εντυπωσιακός 

ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία πνευματική πανεπιστημιούπολη 

αφιερωμένη στην αρμονία και τη μάθηση. Μετά από στάσεις σε εντυπωσιακούς ναούς , 

καθώς και για ξεκούραση, άφιξη στο Δελχί, στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Δείπνο 

και διαν/ση. 

 



13
η
 ΗΜ.ΔΕ. 25/3: ΔΕΛΧΙ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ: 

Μεταφορά πολύ νωρίς το πρωί στο 

αεροδρόμιο για την πτήση με την 

εταιρεία EMIRATES, για το 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ. 

Άφιξη νωρίς, και μετά τις 

διατυπώσεις, άμεση αναχώρηση για 

ξενάγηση του «Μανχάταν της 

Ανατολής». Το μικρό ψαροχώρι που 

τα τελευταία χρόνια μεταμορφώθηκε 

σε ένα γυάλινο γίγαντα που κάθε 

χρόνο δέχεται πολλά εκατομμύρια 

τουρίστες. 

Θα ξεκινήσουμε από την  

ΤΖΟΥΜΈΪΡΑ, θα δούμε το μεγάλο 

εντυπωσιακό Τζαμί  χωρητικότητας 

1.200 ατόμων, και ακολουθώντας 

την παραλιακή λεωφόρο με τις 

κομψές και πανάκριβες βίλες, θα 

φθάσουμε στο πολυτελέστερο 

ξενοδοχείο στον κόσμο το “Bur al 

Arab”. Θα δούμε και θα 

θαυμάσουμε την τεχνητή παλιά 

αραβική πολιτεία «Μαντίνα 

Τζουμέϊρα». Συνεχίζουμε με το 

τεχνητό νησί  του «Φοίνικα»  και το 

σημαντικό αξιοθέατο της πόλης, το 

θεματικό πάρκο «Ατλαντίς» . Οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες που ακολουθούν στο 

«Μικρό Μανχάταν» θα μας εντυπωσιάσουν. Ακολουθούν, το Διεθνές Κέντρο 

Εμπορίου, τα Emirates Towers και το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο, ύψους 804 μ.  Burj 

Dubai , τα παλάτια των Σείχηδων και αρχηγών του κράτους θα μας δώσουν μια γεύση 

της  χλιδής και του τεράστιου  πλούτου των εμίρηδων. Επίσκεψη στο μουσείο του 

Ντουμπάϊ το οποίο θα μας δώσει μια καλή εικόνα για τον παραδοσιακό τρόπο της ζωής 

των ντόπιων επί σειρά αιώνων, πριν την αλματώδη ανάπτυξη των τελευταίων 

δεκαετιών . Θα καταλήξουμε στα souks των υφασμάτων αρωμάτων και χρυσού για να 

κάνουμε τα τελευταία ψώνια μας σε μια ατμόσφαιρα Ανατολής γεμάτης αρώματα και 

μυρουδιές. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο υπέροχο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Διαν/ση 

14
η
 ΗΜ. 26/3: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ: 

Μετά το πλουσιοπάροχο πρόγευμα μας, και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 

της επιστροφής στην Αθήνα.  

Άφιξη, τέλος εκδρομής. 

   

 

https://www.caraveltravel.gr/wp-content/uploads/2016/04/dubai-image-gallery-9.jpg
https://www.caraveltravel.gr/wp-content/uploads/2016/04/dubai-image-gallery-4.jpg


 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  κατ΄άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:                  € 2.100   

Διαμονή στο ξενοδοχείο DUBAI  MARIOTT MARQUIS 5*( 1N) 

ξενάγηση - γεύμα – εισοδους - μεταφορές στο Ντουμπάι                     € 150  

Φόροι αεροδρομίων -  επίναυλοι καυσίμων και φόροι 

Ξενοδοχείων Ινδίας και Ντουμπάϊ:                                                         €    890  

 

                                                                                       Σύνολο   :            €  3.140 

 

Διαφορά για χρήση  μονοκλίνου :                                                             €   760  

  
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την ετ.  EMIRATES , Αθήνα  –  Δελχί – Αθήνα με ενδιάμεσο 

σταθμό 

• Τρία αεροπορικά εισιτήρια για το εσωτερικό : Δελχί – Ουνταϊπούρ , Ουντϊπούρ  - Βαρανάσι 

και   Βαρανάσι - Καζουράχο 

• Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*  και  4* sup, για 12 διανυκτερεύσεις , σε Delux δωμάτια στην 

Ινδία ως κάτωθι (ή παρόμοια): 

  ΔΕΛΧΙ:        LALIT PALACE 

  UDAIPUR: LALIT PALACE  ή  RADISSON RESORT 

  ΒΡΑΝΑΣΙ:  RAMADA/RADISSON 

  KAZOYRAXO : RAMADA 

  ΑΓΚΡΑ: JAYPEE PALACE 

  ΤΖΑΪΠΟΥΡ: JAIPUR MARIOTT 

  ΔΕΛΧΙ: RADISSON BLU    

• Μία νύκτα στο  ξενοδοχείο ΜΑRIOTT MARQUIS 5* στο Ντουμπάϊ  

• Κλιματιζόμενα πούλμαν για τις μεταφορές και ξεναγήσεις 

• Εισιτήριο τρένου , σε κλιματιζόμενο βαγόνι για την διαδρομή Τσανσί – Αγκρα 

• Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά (13 προγεύματα)  

• Δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία στην Ινδία  ( 12 δείπνα ).  

• Σνάκς κατά την διάρκεια της γιορτής των χρωμάτων στην Αγκρα 

• Ένα γεύμα στο Ντουμπάι σε εστιατόριο 

•Πλοιάριο για την βόλτα στην λίμνη Πιτσόλα στην Ουνταϊπούρ  

• Παραδοσιακούς Ινδικούς χορούς «ΚΑNDHARIYA » στο Κατζουράχο 

• Βόλτα στο  Βαρανάσι και στην Τζαϊπούρ με παραδοσιακά rickshaws (τρίκυκλα) 

• Ανάβαση στο Φρούριο Αμπέρ  με ελέφαντες (2 άτομα σε κάθε ελέφαντα) 

• Τζίπ για 5-6 άτομα για την κατάβαση από το φρούριο Αμπέρ  

• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια στο εξωτερικό  

•Τοπικός έμπειρος ξεναγός και έμπειρος Έλληνας αρχηγός για τις ξεναγήσεις σε όλη την  

  διάρκεια    του ταξιδιού με εξειδίκευση στην Ινδία. 

• Παρακολούθηση  τελετών Aarti στην Ινδία 

• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια και ναούς καθώς και σε όλους τους   επισκεπτόμενους χώρους    

ως  Πρόγραμμα 

• Ασφάλεια αστικής –επαγγελματικής ευθύνης  για συμμετέχοντες έως 75  ετών .  

• Φ.Π.Α 

 



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
 

 

•Βίζα εισόδου στην Ινδία € 85. Εκδίδεται  από το γραφείο μας, εφ’ όσον 

 προσκομισθούν έγκαιρα τα αναγκαία δικαιολογητικά. (πληροφορίες πιο κάτω) 

• Προσωπικά έξοδα – νερά , αναψυκτικά, ποτά,  τηλέφωνα  

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα για ξεναγούς και οδηγούς,  υποχρεωτικά. 

• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό  
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Στην κυρία Ελπίδα Αριστείδου τηλ. 210-90 16 069 & 6972823334, έως ότου υπάρχουν θέσεις 

οι οποίες είναι περιορισμένες. 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:  

1η προκαταβολή με την δήλωση σας,  €700  κατ’ άτομο το αργότερο  έως 26/11/18. 

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο με την κατάθεση της 

προκαταβολής,  και όχι με προφορική δήλωση.  Η προκαταβολή γίνεται με κατάθεση στους 

λογαριασμούς του γραφείου, η με πιστωτική κάρτα (εφ’ άπαξ χρέωση) 

2
η
 προκαταβολή έως 21/01/19  €700 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ : το υπόλοιπο, έως τις  26/2/19  , με κατάθεση μετρητών ή με πιστωτική κάρτα 

μέχρι και 10 άτοκες δόσεις. Οι άτοκες δόσεις δεν ισχύουν με την AMERICΑN EXPRESS. H 

DINERS, έχει μέχρι 2 δόσεις. 
  
Κατάθεση στους λογαριασμούς του ταξιδιωτικού οργανισμού ΜΑΝΕSSIS TRAVEL:  
 

ALPHABANK: 120 00 200201 1854      iban: GR 640 1401 200 12000 200 2011854 
 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 104/471469-51     iban: GR 420 11010 400000 1044 7146 951 
  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  508 20 76504 622               iban: GR  060172 082 00050 8207650462  
  

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία MANESSIS TRAVEL  
 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια 

συναλλαγή  με το MANESSIS TRAVEL. 

****Μετά την κατάθεσή σας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική ενημέρωση της κυρίας Ελπίδας 

Αριστείδου, για να καταχωρηθεί το ποσό κατάθεσης και να επικυρωθεί η κράτηση σας .  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ . 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
 

1. Το διαβατήριο σας πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες από την ημερομηνία  εξόδου από την Ινδία. 
  

 2. Οι ανωτέρω τιμές έχουν υπολογισθεί  σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των ανωτέρω 

υπηρεσιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κοστολόγησης των συγκεκριμένων εκδρομών  

   (20/10/2018). Υπόκεινται δε σε αλλαγή, σε περίπτωση μείωσης των συμμετεχόντων, 

συναλλαγματικής διαφοράς, τοπικών φόρων, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης 

ναύλου, επιβάρυνσης καυσίμων, ασφάλειας, αύξησης εισόδων επισκεπτόμενων χώρων και 

για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Οι παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν αιτία για ακύρωση 

της εκδρομής χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις.  
 



3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού. Προς 

αποφυγήν προβλημάτων σας συνιστούμε να μην επιλέγονται από τρείς ενήλικες.  
 

4. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει, ούτε έχει υποχρέωση να βρίσκει το δεύτερο άτομο στα 

δίκλινα δωμάτια , σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δική του παρέα. Αν το 2ο άτομο στο 

δίκλινο  

ακυρώσει την συμμετοχή του, τότε ο πελάτης που θα ταξιδεύσει, πληρώνει αναγκαστικά την 

διαφορά του μονόκλινου δωματίου.  
 

5. Το γραφείο δεν ευθύνεται για ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των 

διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, τρένων, λεωφορείων κλπ), ούτε είναι δυνατόν 

να προβλέψει ή να ελέγξει οτιδήποτε από τα ανωτέρω, τα οποία μπορεί να επιφέρουν κάποιες 

τροποποιήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα.   
 

6. Για την μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση , η επίσκεψη που περιλαμβάνεται στο 

ανωτέρω πρόγραμμα, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων, διότι το γραφείο προκαταβάλει την 

αξία όλων των υπηρεσιών, και δεσμεύεται με συμβόλαια. 

   7. Για το ταξίδι, είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την εταιρεία 

GENERALI HELLAS, που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, 

ιατροφαρμακευτικές/ 

   νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα 

επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού 

ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της 

ηλικίας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα πιο πάνω, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει 

ΜΟΝΟ με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων.  

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ.  

•Έως 45 μέρες πριν από την αναχώρηση, παρακρατείται το σύνολο των προκαταβολών  

•30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 

100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού  

Οι ακυρώσεις εκ μέρους του ταξιδιώτη γίνονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ προς το γραφείο Κάθε 

περίπτωση αντιμετωπίζεται από το γραφείο με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο , εφ’ όσον οι 

δεσμεύσεις προς την αεροπορική εταιρία και προς τα ξενοδοχεία το επιτρέπουν. Σε περίπτωση 

που κάποιος κωλύεται να ταξιδεύσει (και έχει ήδη δώσει προκαταβολή), η θέση του μπορεί να 

εκχωρηθεί σε άλλο άτομο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια ταξιδίου και 

η αεροπορική εταιρεία δεχθεί την αλλαγή ονόματος. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 
 

 
  Σε συνεργασία με τον  Ταξιδιωτικό Οργανισμό      

το Δελχί 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


