
Ε.FELLOUKA TRAVEL & TOURS LTD 

Aρμενίας 22, Ακρόπολη 

2003 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.  :  357 22460777  

Kιν.   :  357 99329777, 357 99621332 

Φαξ. :  357 22447878 

Email. : nazoreos@nazoreostravel.com.cy 

www.nazoreostravel.com.cy 

                 ΙΝΔΙΑ – ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ        XRIND1 

8 Μέρες 
Άγκρα-Τάζ Μαχάλ-Φατεχπούρ Σικρί-Τζαιπούρ-Φρούριο Άμερ-Δελχί 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  21/7,  28/7 
 
Με πτήσεις της EMIRATES: 
Λάρνακα – Ντουμπάι    ΕΚ 110 20:05 – 01:10+1 
Ντουμπάι – Δελχί    ΕΚ 510 04:05 – 09:05 
Δελχί – Ντουμπάι      ΕΚ 513 04:15 – 06:20 
Ντουμπάι – Λάρνακα    ΕΚ 109 07:55 – 11:10 
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  2/8,  7/8 
 
Με πτήσεις της GULF AIR: 
Λάρνακα - Μπαχρέιν  GF 942 13:20 – 16:40 
Μπαχρέιν – Δελχί     GF 130 21:45 – 04:05+1 
Δελχί – Μπαχρέιν       GF 131 04:55 – 06:35 
Μπαχρέιν – Λάρνακα    GF 941 09:05 – 12:35 
 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΔΕΛΧΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Δελχί με ενδιάμεσο σταθμό. 
Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.  
 
2η μέρα: ΔΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ 
Άφιξη στο Δελχί, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και αναχώρηση οδικώς για την θρυλική 
Άγκρα που εκτός από το Ταζ Μαχάλ, είναι επίσης γνωστή για τα υφαντά της και τα χρυσά 
κεντήματα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.  Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
επιβλητικό φρούριο της Άγκρα. Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Γιαμούνα, με τείχη ύψους 20 
μέτρων αποτελείται από παλάτια και κήπους με κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
 
 3η μέρα: ΑΓΚΡΑ – ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ - ΑΓΚΡΑ 
Μετά το πρόγευμα η ξενάγηση μας αρχίζει με επίσκεψη στο εντυπωσιακό και πολύ-φωτογραφημένο 
μαυσωλείο «Τάζ Μαχάλ». Το απαράμιλλης ομορφιάς χτίσμα από ολόλευκο μάρμαρο, είναι μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από τον 
αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν στη μνήμη της γυναίκας του Μουμτάζ Μαχάλ, ως δείγμα της απόλυτης 
αγάπης του, συντετριμμένος από τον θάνατο της το 1631. Δικαιολογημένα θεωρείται σύμβολο 
αγάπης και αφοσίωσης. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με 
την αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα:  ΑΓΚΡΑ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΤΖΑΙΠΟΥΡ 
Πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας την Άγκρα, θα συνεχίσουμε  για τη ‘’Ροζ Πόλη’’ όπως αποκαλείται 
η Τζαιπούρ η πρωτεύουσα του Ρατζαστάν. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την ερημική πόλη Φατεχπούρ 
Σικρί. Το μαγευτικό αυτό στολίδι της ερήμου με τα υπέροχα παλάτια, κτίστηκε από τον 



αυτοκράτορα Ακμπάρ το 1569, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά από 15 χρόνια λόγω έλλειψης νερού. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ – ΑΜΕΡ - ΤΖΑΙΠΟΥΡ 
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη σε ένα από τα επιβλητικότερα μνημεία της περιοχής 
το διάσημο κεχριμπαρένιο φρούριο «Άμερ Φόρτ» που δεσπόζει στην κορυφογραμμή της οροσειράς 
και αποτέλεσε για αιώνες το σπίτι των περίφημων Ραζπούτ πολεμιστών.  Ένας ελέφαντας θα σας 
απαλλάξει από τον κόπο να φτάσετε μέχρι το φρούριο που βρίσκεται στη κορυφή. Επιστροφή στη 
Τζαϊπούρ όπου το απόγευμα θα γνωρίσουμε καλύτερα τη πόλη. Στην ξενάγηση μας θα δούμε 
μεταξύ άλλων το Παλάτι που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το υπαίθριο αστεροσκοπείο με το 
ηλιακό ρολόι ύψους 90 μέτρων ή αλλιώς «Τσαντάρ Μαντάρ» και το πασίγνωστο «Χαβά Μαχάλ» 
γνωστό και ως «Παλάτι των ανέμων» που είναι κτισμένο με ροζ αμμόπετρα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ -ΔΕΛΧΙ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Ινδίας του πολύβουο Δελχί. 
Τα πάντα στο Δελχί βρίσκονται σε κίνηση. Στους δρόμους του μπορείς να δεις τα πάντα. Τρία 
εκατομμύρια οχήματα, ταξί, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, υπερφορτωμένα φορτηγά, "ιερές" αγελάδες 
και αξιοθέατα απαράμιλλης τέχνης και ομορφιάς.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στην 
απογευματινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το Κουτάπ Μινάρ, ένα σύμπλεγμα μνημείων με τον 
ψηλότερο πύργο στην Ινδία και ακολούθως τον εντυπωσιακό ναό του Λωτού με τους 
καταπράσινους κήπους. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
7η μέρα: ΔΕΛΧΙ  
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το παλαιό Δελχί. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε το Κόκκινο Φρούριο, στο εσωτερικό του οποίου αποτεφρώθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, το 
Μαυσωλείο του Σαχ Γιαχάν και τα ερείπια των ανακτόρων του αυτοκράτορα Ασάκ με την επιβλητική 
σιδερένια στήλη. Θα δούμε ακόμα το μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας Τζαμά Μασίντ και το φημισμένο 
παζάρι Τσιάτνι Τσοκ. Ακολούθως θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας στο Νέο Δελχί που είναι η 
πρωτεύουσα της Ινδίας από το 1911. Σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Λούτιενς δίπλα 
στο Παλαιό Δελχί και αντανακλά την μεγαλοπρέπεια της άλλοτε πανίσχυρης Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την Πύλη (αφιερωμένη στους Ινδούς στρατιώτες που 
έχασαν τη ζωή τους στο Α’ Παγκόσμιο πόλεμο), και την Προεδρική κατοικία. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
8η  μέρα: ΔΕΛΧΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Αναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Δελχί-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
� Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 
� Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά. 
� 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων με πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
� 6 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
� Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
� Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων. 
� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων. 
� Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός.  
� Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 
� Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
� Έξοδα έκδοσης βίζας. 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 
� Ποτά στα φαγητά. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
� Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 



 
 
Σημείωση:  
♦ Η έκδοση βίζας στοιχίζει περίπου €50 και η διαδικασία έκδοσης γίνεται μέσω του διαδικτύου.  
 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

21/7, 28/7 €1.199 €1.425 €1.049 

 2/8,  7/8 €1.095 €1.295 €975 

 


