VIATGE SOLIDARI
A L’ÍNDIA
14-27 NOVEMBRE 2022
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ITINERARI DE 14 DIES:

DIA 1
Dilluns, 14/11/2022

BARCELONA – DUBAI - DELHI

A les 18.00 h presentació a l'aeroport de El Prat, Terminal 1, davant dels mostradors de la companyia
aèria EMIRATES. Tràmits de facturació i embarcament assistits per part del personal de Ruth Travel.
Sortida a les 20.25 h cap a Dubai. Nit a bord.

DIA 2
Dimarts, 15/11/2022

DUBAI – DELHI

Arribada a les 05.55 h i enllaç amb el vol regular de les 09.55 h amb destinació Delhi, la capital de la
República de l’Índia.
Arribada a les 14.40 h local. Tràmits de duana i visat.

Benvinguda a l’aeroport per part del nostre representant local. En autocar privat ens dirigirem cap a
HOTEL CROWN PLAZA OKHLA. 5* locals o similar.
Web: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/new-delhi/ndeol/hoteldetail

Allotjament a l’hotel, però abans cerimònia
típica i tradicional de benvinguda a la recepció.
Serem rebuts segons el costum ancestral, basat
en l’hospitalitat. Dones, vestides amb el sari i
duent collarets de flors practicaran la cerimònia
tradicional de l’“aarti”, marcant el nostre front
amb un punt vermell (tikka) en senyal de
benedicció i benvinguda.
Sopar de benvinguda.
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DIA 3

DELHI

Dimecres, 16/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Iniciarem la visita de la capital de la India. Delhi és en realitat la
fusió de set ciutats diferents fundades per set emperadors: des
de Lalkot fins a Delhi, van anar construïnt, en part, les unes
sobre les altres. En elles es va establir el poder de les diferents
dinasties, la última d’elles la Muslim, que han deixat les petjades
del successiu desenvolupament urbanístic i artístic de la ciutat.
Comencem amb la visita de la VELLA DELHI o “La ciutat de Shah
Jahan”, l’emperador mogul que la va construir al segle XVII.
Passarem pel barri musulmà on es troba el “Fort Vermell” o Lal
Quilaa, una majestuosa fortalesa construïda en atovó vermell al
S. XVII. Està envoltada per una muralla de més de 2,5 quilòmetres de longitud i en la seva part més
alta, fa 30 metres d’alçada. L’entrada principal és la Lahori Gate.

Continuem el nostre recorregut per la Vella Delhi on
trobem la mesquita més gran de l’Índia: la Jami
Masjid o la Mesquita del Gran Divendres. La va
construir Shah Jahan a mitjans del S.XVII sobre una
petita elevació del terreny i està realitzada en pedra
sorrenca de color vermell i marbre blanc. Té tres gran
portes, quatre talaies i dos minarets de 40 metres
d’alçada. Àmplies escalinates condueixen a la porta
principal, la de l’est, que era la reservada a
l’emperador mogol i a la seva família. El gran pati
interior que posseeix pot arribar a acollir fins a 25.000
fidels. Al centre es troba l’hauz, la cisterna d’aigua per
les ablucions rituals.
Ara ens aproparem a la vora del riu Yamuna, al
sud-est del Fort Vermell. El RAJ GHAT o pati reial
és un memorial, és una senzilla plataforma
quadrada de marbre negre que ens indica el lloc
on Mahatma Gandhi fou incinerat desprès de
ser assassinat per un hinduista fanàtic l’any 1948.
Hi ha una inscripció de les últimes paraules que va
dir Gandhi abans de caure mortalment ferit: “He
Ram!”, que significa “Oh, Déu”. El monument es
troba a cel obert i té una flama perpètua i eterna
en un dels extrems que manté viu, juntament amb
les flors dipositades pels visitants, el record del
pare fundador de la nació índia. A prop del Raj Ghat, en un parc que es coneix amb el nom de Shanti
Vana (Bosc de la Pau), es van dur a terme cremacions d’altres líders polítics indis: les de Jawaharlal
Nerhu (fou primer ministre de l’Índia i considerat la mà dreta de Mahatma Gandhi) i la de Indira
Gandhi (fou primera ministra de l’Índia i filla de Nerhu).
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Dinar en un restaurant.
A la tarda anirem a conèixer la part més moderna, més
occidental, la zona angloíndia de la ciutat: Nova Delhi.
Gaudirem de la magnífica arquitectura del Minaret de
Qutb Minar, de 72,5 metres d’alçada i construït al segle XIII
per un sobirà musulmà d’origen centreasiàtic. Una
inscripció indica que la torre es va aixecar “per projectar
l’ombra de Déu sobre Orient i Occident”. La UNESCO el va
declarar Patrimoni de la Humanitat l’any 1993.
Visitarem
el
temple
hinduista
LAKSHMINARAYAN. El temple Laxminarayan de
Delhi, també conegut com Birla Mandir, és un
temple hindú dedicat a Laxminarayan, el qual és
una manifestació del déu hindú Vishnu. Aquest
temple va ser inaugurat per Mahatma Gandhi i
construït entre els anys 1933 i 1939. Quan es va
inaugurar, Mahatma Gandhi va mantenir la
condició que el temple no es limités als hindús i
que es permetés el seu accés a les persones de
totes les castes. El temple principal alberga les
estàtues del déu Narayan i la deessa hindú
Laksmi. Els temples laterals estan dedicats a
Shiva, Krishna i Buda. El temple del costat izqu
ierdo acull Durga, la deessa hindú de Shakti (el poder i l'energia). El temple està adornat amb molts
santuaris, fonts i un gran jardí. Es considera un de les principals atraccions de Delhi i atreu a milers
de devots, sobretot durant els festivals hindús del Krishna Janmashtami i el Diwali.
A continuació visitarem la zona dels edificis
governamentals del Rajpath, construïts pels
britànics a principis del s. XX. Trobem els
edificis dels Secretariats del Nord i del Sud,
actualment els Ministeris d’Assumptes
Interiors i Exteriors. Al nord, la seu del
Parlament o Sansad Bhavan; a l’oest dels
Secretariats es troba la immensa mola del
Rashtrapati Bhavan, el Palau Presidencial.
La Porta de l’Índia és un lloc de trobada per
les famílies i joves de la ciutat.
Sopar i allotjament al nostre hotel.
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DIA 4

DELHI – UDAIPUR: La ciutat del palau sobre el llac.

Dijous, 17/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Trasllat privat a l’aeroport. Sortida en vol regular directe a UDAIPUR.
Serà el moment de descobrir una de les ciutats més màgiques i romàntiques de l'Índia. Ens trobem al
sud de la fascinant regió del Rajasthan, és l'estat més extens del nord-est de l'Índia i, a causa de la
seva posició geogràfica, la seva història és turbulenta i bel·licosa gràcies als Rajput (fills dels reis;
d'aquí prové la antiga denominació de la regió, Rajputana), casta guerrera hinduista que estava
organitzada en clans i que es proclamaven descendents del sol, la lluna i el foc. Els Rajput van fundar
principats feudals als voltants de les fortaleses de les ciutats- oasis del desert, a partir dels segles VI i
VIII.La ciutat va ser fundada el 1.560 per la dinastia rajput dels Sisodia. La seva ubicació a la vora de
tres llacs i envoltada de verds turons la diferència del paisatge tradicional del Rajastan molt més àrid
i sec. El centre i ànima de la ciutat és el Llac Pichola, nosaltres començarem la nostra visita per la riba
nord-est on s'aixeca el CITY PALACE.
A través d'una porta triple amb vuit arcs de marbre
esculpit entrarem al Palau de la Ciutat, és el major
palau reial rajastaní. A través d'un laberint de
salons, passadissos i patis ens endinsarem en la
història de la família reial que durant segles
desenvolupament aquí la seva cort. Al Pati dels
Pavos Reals podrem admirar un total de cinc mil
peces de mosaic de vidre verd, blau i or, així com
miralls còncaus que evoquen el moviment
d'aquestes aus que són el símbol de Rajastan.

Just davant podrem contemplar el sumptuós palau
JAG NIVAS, antic palau d'estiu i actualment més
conegut com LAKE PALACE, un hotel de luxe famós
mundialment per haver servit d'escenari a una de
les pel·lícules de James Bond.

Farem una passejada pels animats carrers de la ciutat
vella, aquí vam visitar el Temple de JAGDISH, un lloc de
culte molt freqüentat i de gran colorit i vistositat. Més
tard, el nostre autocar ens acostarà fins al segon llac de la
ciutat: el FATEH SAGAR.
Dinar.
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A la tarda ens espera una romàntica
experiència, durant una hora navegarem
per aigües del Llac Pichola per admirar
els palaus des de l'aigua i, per descomptat,
disposarem de temps per descobrir les
meravelles que guarda el BARA BAZAR o
gran mercat d'Udaipur. BAPU BAZAR és
un important carrer comercial on podrem
adquirir a bon preu la meravellosa
artesania local (especialment delicades
miniatures i joies de plata i pedres
semiprecioses).
Sopar i allotjament a l’HOTEL FATEHGARH. 4**** locals o similar.
Web: Fateh Collection | Resorts in Udaipur & Kumbhalgarh, Rajasthan

DIA 5

UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR

Divendres, 18/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Avui ens endinsarem al cor del Rajastan. A mig matí
arribarem a RANAKPUR on visitarem els seus famosos
temples; aquest conjunt és un dels cinc llocs sagrats del
jainisme a l'Índia. Situats en una vall apartat i tranquil
entre les muntanyes de les Muntanyes Aravalli, el
conjunt monumental de temples jainíes de Ranakpur
deu el seu nom a Rana Kumbha Karna Singhn, sobirà de
Marwar que va donar aquestes terres a la comunitat
jainí. El temple principal és el Chaumukha o de
Adinath (de les quatre cares o les quatre obertures); es
diu així gràcies a la planta cruciforme amb quatre
entrades als punts cardinals i per la quàdruple imatge
de Adinath al santuari central. Cal destacar que és el temple jainista més gran del país, així com el
més bell. Està format per 1444 pilars de marbre blanc gravats amb gran detall i complexitat, i tots
ells diferents; a més, una d'ella està torta ja que segons l'arquitecte sol déu podia ser perfecte.
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S'accedeix al temple pujant la gran escalinata i és obligatori descalçar-se. El seu
interior destaca per la seva neteja, que és extrema per evitar la presència de petits animals que p
odrían ser trepitjats (acte contrari a la religió dels jaines).
Dinar en un restaurant.
A la tarda continuarem ruta fins arribar a la JODHPUR, la ciutat blava pel color amb que es pinten les
cases sota el fort de Mehrangarh. Al principi eren cases de bramans, encara que molt aviat el color va
ser adoptat per les altres castes perquè es deia que espantava a la calor i els mosquits.
Sopar i allotjament a l’HOTEL INDIANA JODHPUR o similar. 4**** locals.
Web: palace hotels in jodhpur | jodhpur palace hotel | hotel in jodhpur city | five star hotels in jodhpur | best
hotels in jodhpur | 5 star luxurious palace hotels (indanahotels.com)

DIA 6

JODHPUR: La ciutat blava.

Dissabte, 19/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Dediquem el dia d'avui a la visita de JODHPUR,
la ciutat blava. El major nucli urbà del
Rajasthan després de Jaipur, Jodhpur es troba
al límit del desert de Thar. La ciutat s'estén al
voltant d'un impressionant fort al cim d'un
escarpat cingle que s'alça just al centre de la
localitat. Jodhpur va ser fundada el 1459 per
Rao Jodha, un cap del clan Rajput conegut amb
el nom dels Rathores. Els seus descendents no
només van governar Jodhpur, sinó també altres
principats Rajput. El casc antic de Jodhpur està
delimitat per una muralla de 10 km de
perímetre, construïda un segle després de la
fundació de la ciutat. Des del fort, es pot veure
amb claredat on acaba la ciutat vella i on
comença la nova. Resulta fascinant vagar pel
laberint de carrerons sinuosos del centre
històric. Vuit portes condueixen a l'exterior del
sector emmurallat.
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Visitarem El FORT MEHERANGARH; administrat
encara per l'antic maharajà de Jodhpur, el
majestuós fort s'estén a la part alta d'un cingle de
125 m d'alçada. Es tracta de la fortalesa més
imponent i formidable del Rajasthan. Un sinuós
camí porta a l'entrada des de la ciutat, que s'estén
als seus peus. La primera porta danyada per
l'impacte de projectils indica que aquest fort es va
guanyar a pols la seva supervivència. Entre les
altres portes figuren la Jayapol, construïda pel
maharajà Man Singh en 1806 a continuació de la
seva victòria sobre els exèrcits de Jaipur i Bikaner, i
la Fatehpol o «Porta de la Victòria», erigida pel
maharajà Ajit Singh per commemorar la derrota
dels mogols. L'última porta és l'anomenada
Lahapol, o «Porta de Ferro», al costat de la qual hi
ha quinze empremtes de mans, vestigis del sati (cerimònia que consisteix a sacrificar les vídues,
cremades al costat del cos del marit) de les vídues del maharajà Man Singh, que es van llançar a la
seva pira funerària en 1843. Encara avui desperta devoció, i solen estar recobertes de pols vermella.
A l'interior del fort hi ha una sèrie de patis i
palaus. Les dependències palatines tenen noms
suggestius, com el Moti Mahal, o «Palau de la
Perla», el Sukh Mahal, o «Palau del Plaer», i el
Phool Mahal, o «Palau de la Flor». Alberguen una
fantàstica col·lecció de abillaments de la reialesa
índia, una exhibició de cadires d'elefant, que
utilitzaven els maharajàs quan muntaven els
seus paquiderms en els fastuosos desfilades
urbans, així com pintures en miniatura d'escoles
diverses, instruments musicals populars i
l'inevitable armament rajput, a més de
palanquines, mobles i vestits. En una sala, hi ha
fins a una exposició de bressols infantils.
Les dependències de palau presenten bells adorns i
pintures, així com gelosies de gres vermell
delicadament llaurades. És un dels millors museus
palatins del Rajasthan. En l'ala Sud del fort, els vells
canons treuen el cap des de les muralles sobre el
precipici que cau en picat sobre la ciutat antiga. No
hi ha barana, i des d'aquí es senten amb claredat
les veus i sorolls transportats pels corrents d'aire
des de les cases congregades al peu del cingle. Les
vistes des de la muralla són senzillament màgiques.
Des d'aquí distingirà també les nombroses cases
pintades de blau pertanyents als bramans. El
Temple Chamunda, consagrat a Durga, s'aixeca en
aquest sector del fort.
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Ens fascinarà JASWANT THADA, aquest elegant monument de marbre blanc és el
cenotafi del Maharaja Jaswant Singh que va morir en 1.895, els vilatans ho recorden com un gran
benefactor ja que gràcies als innovadors sistemes de irigación portar molta prosperitat a la zona. La
tomba és molt visitada per persones que van a resar i deixar flors. Al lloc també hi trobem altres
tombes de membres de la família reial de Jodhpur. Des d'aquest lloc podrem gaudir d'una gran vista
sobre la fortalesa i la ciutat.
Dinar a l'hotel.
La tarda la dedicarem al cas antic. La torre del rellotge
és un punt de referència útil . El pintoresc Sardar
Market es troba pròxim a la torre, i des d'aquí surten
carrerons estrets que condueixen als basars on es
venen teixits, objectes d'argenteria, braçalets de laca,
teixits, gran varietat de productes artesanals i colorits
"titelles". Sopar i allotjament al nostre hotel.

DIA 7
Diumenge, 20/11/2022

JODHPUR – PUSHKAR - JAIPUR

Esmorzar a l’hotel.

Aquet mati farem ruta cap a la ciutat de PUSHKAR. Es un important centre de pelegrinatge hindú,
almenys una vegada a la vida els fidels hindús han de peregrinar a Pushkar per banyar-se a les
aigües del llac sagrat i expiar els seus pecats. Accedint a l'estany a través de la majoria dels 52 "ghats”
que li confereix un ambient religiós, molt similar al de Varanasi ( Benares). Visitarem el temple
dedicat a Brahma, un dels pocs dedicats a aquest Déu en tota l ´'Índia . Ens agradara el temple de
Rangii, d´estil molt similar als temples del sud de la Índia.
Dinar en un restaurant.
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A la tarda continuem ruta fins arribar a JAIPUR, capital del Rajasthán, és coneguda
també amb el sobrenom de “Ciutat Rosada”. Aquest color està present en tots els edificis històrics, ja
que en aquesta regió es creu que el color rosat dóna bona sort; Jaipur (Ciutat de Jai o de la Victòria)
deu el seu nom al seu fundador, el Maharahá Jai Sing II; aficionat a les ciències, sobre tot a
l’astronomia, va voler que la ciutat tingués un traçat simètric i racional (els 9 quadrants que la
formen estan delimitats per carrers de més de 30 metres d’amplada i tot està envoltat per una
muralla amb 10 portes d’accés).
Sopar i allotjament a l’HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON JAIPUR. 5***** locals.

Web: https://www.marriott.com/hotels/travel/jaifp-four-points-jaipur-city-square

DIA 8

JAIPUR: La ciutat rosada.

Dilluns, 21/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Aquest matí ens aproparem al Palau–Fortalesa d’Amber,
situat a 11 quilòmetres al nord de Jaipur, en un
emplaçament estratègic entre les muntanyes. Ascendirem
en elefant des de la zona d’aparcament fins a l’entrada a la
fortalesa. S’accedeix per la Suraj Pol (porta del sol) i
l’entrada als temples es fa per l’amplia escalinata de la Singh
Pol (porta del lleó).
Ara és el moment de conèixer les dependències interiors del
Palau Jai Mandir o Temple de la Victòria (que té el
Sheesh Mahal, enginyosa sala dels miralls que és coneguda a
tot el món), el Jaimahal, o Palau sobre l’aigua (un luxuriós
pavelló de caça construït pel maharajà Jai Singh i el Temple
de Kali, d’estil clàssic bengalí, amb els seus meravellosos
jardins.
La baixada la realitzarem amb uns jeeps 4x4.
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Tornarem a Jaipur en el nostre autocar.
Abans de dinar ens aproparem a una de les
construccions més característiques de la ciutat. El
Hawa Mahal o Palau del Vents. Va ser construït, en
pedra sorrenca rosa i vermella, l’any 1799 pel
maharajà Sawai Pratap Singh i, antigament, formava
part del Palau de la Ciutat (que visitarem per la
tarda). Era l’extensió de la “zenana” o cambra de les
dones destinada a l’harem. La funció original de
l’edifici era la de permetre a la dones que formaven
part de la reialesa observar la vida quotidiana dels
carrers i de la gent de la ciutat sense ser vistes per
ningú. Consta de 5 pisos, els dos superiors una mica
més estrets que la resta; això li dóna una certa forma piramidal. La façana que dóna al carrer té 953
petites finestres, per les quals circulava el vent. D’aquí prové el nom del palau.
Dinar.

Per la tarda visitem el Palau de la Ciutat. És la
residència del Maharajà de Jaipur. El va començar a
construir Jai Singh II l’any 1729, encara que ha tingut
reformes posteriors. Va ser construït utilitzant la pedra
rosa característica de la ciutat i de la regió.
L'arquitectura del palau suposa una barreja de
l'arquitectura
tradicional
del
Rajastan
amb
l'arquitectura mongol. Està dividit per diversos patis,
jardins i edificis, ocupant una enorme extensió, gairebé
la setena part de la totalitat; a l'estar envoltat per una
muralla és considerat com un palau fortificat.
Entrant per l'entrada principal, en el primer i ampli pati
ens trobem amb el Mubarak Mahal, el palau de
benvinguda, fet en marbre. Va ser construït pel Maharajà
Madho Singh II al segle XIX. Però en 1959 la família reial
va decidir obrir al públic algunes de les zones del palau
instal·lant aquí un museu. Aquest posseeix una
interessant col·lecció de delicats vestits i teixits,
instruments musicals i altres objectes destinats a la vida
de la cort. Des d'aquí es pot anar al Diwan-I-Khas,
passadís on podrem veure dos magnífics recipients de
plata (pesen 310 quilos cadascun i cal destacar que són al llibre Guinness dels Records com a objecte
de plata més gran del món); aquests van ser utilitzats pel Maharajà Madho Singh II per portar l'aigua
del Ganges quan va viatjar a Anglaterra en 1901 amb motiu de la coronació d'Eduard VII. També
passarem pel Diwan-I-Aam, el Saló d'Audiències, de finals del segle XVIII. El sostre està decorat amb
motius florals en color daurat, verd i vermell. A més d'una col·lecció de miniatures índies i perses,
així com catifes reals i col·lecció exquisida de manuscrites, aquí es pot veure una de les llums més
grans de tota l'Índia. Però el que destaca és la Silah Khana (Casa d'Armes), amb una exposició
d'armes i municions rajput i Moghul pertanyent als sobirans.
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Una bona opció per finalitzar la jornada serà gaudir d'una
estona lliure per fer compres. En Jaipur es pot comprar plata
i pedres dures, però també catifes, sedes, ceràmiques blaves,
figuretes de marbre i de fusta pintada, a més d'infinitat
d'altres productes d'artesania. El Johari Bazar ofereix la
possibilitat de comprar tots aquests productes i altres com
joieria. Hauran regatejar una mica per fer un bon negoci,
forma part de l'encant de fer compres a l'Orient!!!!!!
Tornada a l’hotel per sopar i allotjament.

DIA 9

JAIPUR – ABHANERI - FATEPHUR SIKRI - AGRA

Dimarts, 22/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

Sortida per carretera per visitar la petita localitat d’ABHANERI. Serà
la nostra primera visita en la regió del Rajasthan. Abhaneri es
conegut pels seus monuments de l’època medieval dels rajputs,
entre els que destaca l’extraordinari baori (pou) escalonat, conegut
com Chand Baori. És un dels primers baoris construïts al Rajasthan.
Els baoris son pous en forma de tronc de con invertit amb varies
terrasses unides per trams escalonats. Un dels costats sol estar
format per temples i habitacions que servien als rituals i als serveis
del pou. S’utilitzaven tant per motius religiosos com per abastir-se
d’aigua a l’hivern, l’època seca.
Chand Baori té planta quadrada, quasi 20 metres de profunditat i
tretze nivells escalonats. Es diferencia perquè està envoltat en la
planta superior por una galeria amb arcades. L’entrada es troba al
costat nord, on hi ha una balconada i s’aixecaven els santuaris.

Continuem en direcció AGRA, la capital de l’imperi mogol durant més d’un segle.

Dinar en un restaurant en ruta.
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A uns 40 quilòmetres abans d’arribar a Agra
visitarem la més increïble de les ciutats
fantasmes de l’Índia: FATEHPUR SIKRI o La
ciutat de la Victòria. Aquesta sumptuosa ciutat
mogol, declarada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO l’any 1986, fou construïda sota
les ordres de l’emperador Akbar, el Gran, però
als 17 anys de la seva creació va ser
abandonada per falta d’aigua.
La ciutat ocupa un espai rectangular i estava
protegida per tres costats de muralles amb
bastions, que actualment estan en fase de
restauració. Tenia nou portes d’accés; La
Naubat Khana o casa dels tambors, on
s’anunciava l’entrada de l’emperador, segueix
sent la porta d’accés a aquest complex imperial que està format per diverses edificacions erigides en
pedra sorrenca vermella. Hem de destacar que aquí es troba una de les mesquites més fascinants i
gran del nord de l’Índia: la Jami Masjid. A més del mausoleu de Salim Chisthi, realitzat en marbre
blanc, que conté les restes del sant sufí venerat per l’emperador Akbar. Continuació fins arribar a
AGRA.
Sopar i allotjament a l’HOTEL CLARKS SHIRAZ o similar, 5***** locals.
https://www.hotelclarksshiraz.com/

DIA 10

AGRA - DELHI

Dimecres, 23/11/2022
Esmorzar a l’hotel.

La ciutat d’Agra, situada en una posició estratègica entre les grans ciutats del Rajasthàn i la planaria
del riu Ganges, és un regal pels nostres sentits gràcies a l’extraordinari patrimoni artístic, ple de gust
estètic i visual. Gràcies als antics sobirans de l’imperi mogol com Akbar, Jahangir i Shah Jahan, Agra
es va convertir en la capital i va adquirir el seu màxim esplendor entre 1556 y 1685. Tots ells van
enriquir la ciutat amb monuments de gran valor artístic.
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Pel matí farem la visita de la FORTALESSA VERMELLA
D’AGRA o Laal Qila. Declarada per la UNESCO Patrimoni
de la Humanitat l’any 1983. Es troba a la vorera dreta del
riu Yamuna. La construcció d’aquesta fortalesa va ser
idea de l’emperador Akbar entre 1565 i 1563, que va fer
d’ella la seva ciutadella. Es van utilitzar blocs de pedra
sorrenca vermella. La porta d’accés principal anomenada
“Naqar Khana” o casa del tambor dóna pas a un ampli
pati obert, el Diwan-i-Am, destinat com a pavelló per a
les audiències públiques.
Al centre del Diwan es troba un tro especialment decorat, és una copia del tro de Salomó. Dins el
recinte destaca també el Diwan-i-Khas, sala de les audiències privades, de marbre amb
incrustacions de pedres; el Khas Mahal, el palau privat destinat al descans de l’emperador i de la seva
família, que s’accedeix a través de l’Anguri Bagh (el jardí del raïm), que també alberga l’Aramgah
(Morada del descans), pavelló de marbre on estaven les estances privades de l’emperador.
Acabem la jornada amb la visita d’una de les obres
mestres i símbol de tota l’Índia: el TAJ MAHAL. És
l’exemple universalment més conegut de l’art
mogol, una fusió dels estils islàmic i indi en la seva
millor manifestació. Aquest mausoleu va ser ideat
per l’emperador Shah Jahan per acollir les restes
mortals de la seva estimada esposa Mumtaz Mahal
(la joia del palau). El conjunt està comprès d’una
monumental entrada, un ampli i ben cuidat jardí
d’estil chaharbagh, una mesquita, etc.... El Premi
Nobel indi R. Tagore el va descriure com “una
llàgrima de marbre aturada en la galta del temps”.
Va ser declarada fa un anys com una de les 7
meravelles del món modern.

Dinar a l’hotel. Per la tarda continuarem ruta cap a Delhi.

Arribada al nostre hotel proper a l’aeroport.

Sopar i allotjament a l’HOTEL PRIDE AEROCITY. 5***** locals o similar.
Web: http://www.pridehotel.com/delhi/new-delhi-aerocity/overview/
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DIA 11
Dijous, 24/11/2022

DELHI – HYDERABAD

Esmorzar a l’hotel.
Trasllat privat a l’aeroport. Sortida a les 09.45 h en vol regular directe a HYDERABAD.
Arribada a les 11.55 h. Dinar en un restaurant. Visita panoràmica de la ciutat.
Sopar i allotjament a l’HOTEL RED FOX o similar. 3*** locals.
WEB : Hotels in Hyderabad - Red Fox Hotel Hyderabad - Economical Hotel in Hyderabad
(lemontreehotels.com)

DIA 12

HYDERABAD - NANDYAL

Divendres, 25/11/2022
Esmorzar a l’hotel.
Trasllat en autocar privat cap a NANDYAL, ciutat propera a Koilakuntla Village, el poble natal de Mn.
Prakash. Farem una ruta per carretera d’aproximadament 6 hores (dinar lliure en ruta).
Sopar i allotjament a l’ Hotel Suraj Grand o similar. 3* locals.
Web: http://nandyal.surajhotels.com/

DIA 13 NANDYAL – KOILAKUNTLA VILLAGE – HYDERABAD
Dissabte, 26/11/2022

Esmorzar. Passarem el matí a KOILAKUNTLA. Dinar i activitats amb nens.
A la tarda ruta cap en autocar privat cap a l´aeroport de HYDREBAD.

DIA 14

HYDERABAD – DUBAI - BARCELONA

Dimarts, 27/11/2022

A les 04.10 h sortida en el vol regular de la companyia aèria EMIRATES. Arribada a les 06.40 h a
Dubai i enllaç amb el vol de les 07.50 h cap a Barcelona. Arribada prevista a l’aeroport de El Prat a
les 12.25 h. i ........... “ Final del Viatge”
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PREU PER PERSONA:

Grup de mínim 20 persones de pagament: ........................................................ 3.100 €.
Grup de mínim 15 persones de pagament: ......................................................... 3.197 €
Suplement individual: ……………............................................................................... 650 €.

EL NOSTRE PREU INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avió, classe turista, EMIRATES : Barcelona–Delhi / Hyderabad-Barcelona, via Dubai.
Vol Delhi – Udaipur.
Vol Delhi – Hyderabad.
Taxes aèries i d’emissió a data actual + facturació d ´una maleta.
Circuit, trasllats i visites en autocar privat amb aire condicionat.
Guia oficial local de parla hispana durant tot el viatge.
Entrades a museus i monuments esmentats.
Pensió completa tal i com indica en el programa de viatge.
Aigua mineral en tots els esmorzars i sopars.
Allotjament en base habitacions dobles en els següents hotels o similars:
- HOTEL CROWN PLAZA OKHLA . Delhi. 5* locals.
- HOTEL FATEHGARRH. Udaipur. 4* locals.
- HOTEL INDANA JODHPUR. Jodphur. 4* locals.
- HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON. Jaipur. 5* locals.
- HOTEL CLARKS SHIRAZ . Agra. 5* locals.
- HOTEL RED FOX. Hyderabad. 3* locals.
- HOTEL SURAJ GRAND. Nandyal. 3* locals
Assegurança assistència en viatge de la Companyia ARAG.
Gestió del VISAT d’entrada a ÍNDIA.
Totes les propines necessàries al personal local a Índia (xofers, guia local, maleters als
hotels, etc).

NOSTRE PREU NO INCLOU:
•
•
•
•

Serveis no especificats en el nostre apartat anterior: extres personals en hotels i
restaurants com cafès, begudes extres, WI FI i TV de pagament, mini bar, room service,
telèfon, etc.
Visites i entrades a monuments i/o museus no esmentats en el programa de viatge,
dinar del 25 de novembre , etc.
Assegurança Opcional Cancel·lació Viatge (Cost: 95 €. Veure condicions de la pòlissa).
Suplement per tramitació urgent de visat.
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