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 VIATGE al Nord de l’ÍNDIA 

   Ruta Romàntica i de Gran Bellesa pel RAJASTHAN  
 

· Nova Delhi · Mandawa · Nawalgarh · Mukandgarh ·  
· Samode · Jaipur · Amber · Gaitor · 

 
·Del diumenge 19 al dilluns 27 de gener del 2020· 

 
 

 DIUMENGE  · 19 · BARCELONA - MUNIC -  NOVA DELHI 
 

• Matí:a les 05.00 h sortida i trasllat del Pg. de Gràcia amb Gran Via de les Corts 
Catalanes, a l’edifici GENERALI, fins a l’aeroport de BARCELONA - T1. 

• Sortida:a les 07.55 h amb el vol LH1817 de la companyia LUFTHANSA. 
• Arribada:a les 09.55 h a l’aeroport de MUNIC (MUC).  
• Sortida: a les 12.10 h amb el vol LH762 de la companyia LUFTHANSA.  
• Arribada:a les 00.10+1 h a l’aeroport d’INDIRA GANDHI (DEL).  
• Tot seguit:trasllat fins a la ciutat de NOVA DELHI. 
• Allotjament: a l’Hotel LE MERIDIEN de NOVA DELHI. 

 
• DILLUNS  · 20 ·  CIUTAT de NOVA DELHI 

 
 Matí:visita guiada al casc antic de DELHI. El recorregut inclou la visita a la 

mesquita de JAMA MASJID, al pati immens i a les espectaculars cúpules de 
marbre. Recorregut per la zona del Fort Vermell i Chandni Chowk, un mercat 
format per un laberint de carrerons. També es visitarà el RAJ GHAT, la tomba 
simbòlica o Memorial de Mahatma Gandhi. 
Passeig amb rickshaw (popular tricicle) pel mercat de les espècies que es troba al 

 casc antic. 
 Dinar: en un restaurant del centre de la ciutat.  
 Tarda:visita a la zona moderna de NOVA DELHI, construïda pels anglesos l'any 

1911 com a seu administrativa del Raj Britànic. El recorregut inclou la Porta de 
l'Índia; el Rashtrapati Bhavan, antiga Residència del Virrei i actualment la seu 
del Palau Presidencial, la zona de les Ambaixades i els seus carrers principals i 
avingudes, i la visita conclourà amb la visita del Temple Sij Guardwara Bangla 
Sahib, on se celebra la cerimònia religiosa de l’Aarti. 

• Allotj./sopar: a l’hotel LE MERIDIEN de NOVA DELHI. 
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 DIMARTS  · 21 ·   NOVA DELHI - MANDAWA 
   

 Matí:sortida amb destinació a MANDAWA, situada al centre de la regió de 
Shekhawati,  és tot un recorregut per carretera d'uns 300 km, durant el quals 
podrem gaudir d'uns inhòspits i singulars  paisatges.  

 Dinar: al restaurant de l'hotel VIVAANA VILLAGE CHURI AJITGARH de 
MANDAW. 

 Tarda:visita al casc antic d'aquesta antiga ciutat comercial de MANDAWA, on 
s'aturaven les caravanes que venien de la Xina i el Pròxim Orient, i també al  castell 
del maharajà. 

 Allotj./sopar: a l’hotel VIVAANA VILLAGE CHURI AJITGARH de 
MANDAWA. 
 

 DIMECRES  · 22 ·   MANDAWA - NAWALGARH -  MUKANDGARH 
 

 Matí:excursió a NAWALGARH, una petita població situada a la regió de 
Shekhawati, a les portes del Rajasthan, famós pel seu patrimoni arquitectònic i la 
bellesa dels seus haveli (galeries a l'aire lliure), i tot seguit arribarem a 
MUKANDGARH, on podrem experimentar la grandesa de les antigues mansions 
d'aquest poble, adornades amb típiques escenes de tots els colors.  

 Dinar: al restaurant de l'històric KOOLWAL KOTHI a NAWALGARH. 
 Tarda:arribada a MANDAWA, on abans d'anar a l'hotel farem un passeig pel 

mercat local i el casc antic. 
 Allotj./sopar: a l’hotel VIVAANA VILLAGE CHURI AJITGARH de 

MANDAWA. 
 

 DIJOUS   ·  23  · MANDAWA - SAMODE - JAIPUR 
 

 Matí:sortida de MANDAWA amb destinació a JAIPUR, però abans d'arribar-hi 
farem una parada a SAMODE, un petit poble on ressalta l'exuberant hotel-palau. 
Va començar sent una fortalesa rajput, va ser renovat i reconvertit en un fabulós 
palau que destaca per la seva profusa decoració, les flors omnipresents, la 
desbordant artesania de miralls i la barreja de colors.  

 Dinar: al restaurant  SAMODE PALACE de SAMODE. 
 Tarda: continuació de la ruta per carretera fins a arribar a JAIPUR. 
 Allotj./sopar: a l’hotel HILTON JAIPUR.  
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 DIVENDRES   ·  24  ·   JAIPUR -  AMBER - GAITOR - JAIPUR 
 

 Matí: visita al FORT AMBER, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
S’alça sobre un penya-segat i va ser construït amb una excel·lent arquitectura que 
barreja els estils Mughal (islàmic) i Rajput (hindú), que combinen perfectament 
marbre blanc i pedra vermella. En el recinte interior ressalta el temple de Shila 
Mata o de Kali, el Palau Amber, amb grans cambres i habitacions opulents pel seu 
disseny, i el Palau de Sukh Niwas, on es pot gaudir d'un ús enginyós del flux 
natural d’aigua per recrear un efecte d’aire condicionat. A continuació, anirem fins 
a GAITOR per tal de visitar l'espectacular conjunt de cenotafis, antics monuments 
memorials dels maharajàs, una autèntica obra d'art feta amb marbre.  

 Dinar: al restaurant de l'hotel TRIDENT de JAIPUR. 
 Tarda:a JAIPUR visitarem el Palau Reial, el seu Museu i l'Observatori astronòmic 

de Jai Singh. 
 Sopar: tradicional amb espectacle de danses Rajasthani a l’Spice Court. 
 Allotj. : a l'hotel  HILTON JAIPUR.  

 
 DISSABTE   ·  25  ·     JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA 

 
 Matí: trajecte, en vehicle privat, fins a AGRA, tot visitant ABHANERI.  
 Dinar: al restaurant de LAXMI VILAS PALACE de  BHARATPUR. 
 Tarda:continuació del viatge fent una parada a 40 km abans d'arribar a AGRA per 

visitar l’esplèndida ciutat de FATEHPUR SIKRI. Es tracta d'una de les més belles 
ciutats desertes 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 espai de temps, la ciutat va ser abandonada per falta 
d'aigua. Acabada la visita, seguirem per carretera fins a AGRA. 

 Allotj./sopar: al RADISSON HOTEL AGRA. 
 

 DIUMENGE   ·  26  ·  AGRA - NOVA DELHI 
 

 Matí: començarem amb la visita al mundialment famós TAJ MAHAL, inscrit al 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i una de les set meravelles del món. 
La seva construcció va començar l'any 1631 i, durant 22 anys, 22.000 persones van 
treballar per aixecar un dels monuments més bells i romàntics del món, dedicat per 
l'Emperador Shah Jahan a la seva esposa Muntaz Mahal. 

 Dinar: al restaurant THE SALT CAFÈ d'AGRA. 
 Tarda:visita al Fort Vermell d'AGRA, construït per l'Emperador Akbar i on es 

troben nombrosos palaus, tots ells declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. També es visitarà l'Ashram de la Mare Teresa. 
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 Seguidament, ens traslladarem en tren des d'AGRA fins a NOVA DELHI. 
 Sopar:al FIO Cookhouse and Bar, al barri de negocis de NOVA DELHI. 
 Nit: trasllat a l'aeroport d’INDIRA GANDHI (DEL). 

 
 DILLUNS  · 27 ·  NOVA DELHI - MUNIC - BARCELONA 

 
 Sortida:  a les 01.50 h amb el vol LH763 de la companyia LUFTHANSA. 
• Arribada:  a les 05.45 h a l’aeroport de MUNIC (MUC).  
 Sortida: a les 06.25 h amb el vol LH1808 de la companyia LUFTHANSA. 
 Arribada: a les 08.30 h a l’aeroport de BARCELONA - T1. 
 Tot seguit: trasllat amb autocar fins al Pg. de Gràcia/Gran Via Corts Catalanes. 
  

*** 
PREU: 2.360  €  per persona en habitació doble  - Suplement individual:  790  € 

Per a inscripcions: Tel. 93 241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 
Divendres de 9.00 a 15.00 h. Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

1r Termini: PREINSCRIPCIÓ (Paga i senyal) : DIJOUS 28 de NOVEMBRE  1.200  € 
2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 19 de DESEMBRE  

 
 
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
 
 

 EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona.  
 Bitllets d’anada i tornada amb la companyia LUFTHANSA. 
 Tramitació VISAT. 
 Allotjaments en règim de mitja pensió als diferents hotels durant tot el recorregut.  
 Dietes fora dels hotels i sopar de comiat amb espectacle folklòric. 
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.  
 Autocar convencional durant tot el recorregut.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Guia professional de turisme de parla hispana.  
 Propines de guia i xofer.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  
 EL PREU NO INCLOU:  
 Qualsevol cosa no especificada.   


