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La ruta pel Rajasthan, la iniciarem a la ciutat sagrada de Pushker, en el qual podrem percebre la gran
religiositat manifesta en qualsevol petit detall de la vida quotidiana i deixar-nos perdre pels carrers que
envolten el seu llac sagrat, on al matí i cap al tard els fidels realitzen les seves ablucions. A Jaipur, la
ciutat "rosa" gaudirem del palau dels vents, les finestres dels quals servien a les dones per observar la
bulliciosa vida del carrer sense ser vistes. A Agra, ens deixarem hipnotitzar pel més exquisit llegat mogol
de tota la Índia, el Taj Mahal, mausoleu que commemora la devoció que l'emperador Shah Jahan sentia
per la seva esposa Mumtaz Mahal. L'endemà sortirem cap a Orcha, població que amb prou feines ha
sofert canvis amb el pas del temps i no té influència turística. La nostra pròxima visita serà Kh! ajuraho,
famosa pels seus temples, és una de les meravelles de la Índia, immediatament darrere del Taj Mahal i
equiparables a Varanasi, Jaipur o Delhi. Aquests temples són superbes manifestacions de l'arquitectura
indoària, però són els elements decoratius amb què van ser profusament embellits els que han donat
tanta fama a Khajuraho. En el nostre viatge no pot faltar la nostra visita a Varanasi, ciutat de
pelegrinatge obligat per la cultura hindú, els seus banys de purificació i les ofrenes al riu Ganges la
deessa "ganga", fan d'aquesta ciutat, una ciutat diferent de qualsevol altra. La nostra ruta finalitza a la
Capital de Nepal, Katmandú i la seva fèrtil vall que envolta a la ciutat, es localitza en el centre del Nepal a
90 km de la frontera amb la Índia. El centre de la ciutat, al voltant de la plaça Durban, és un laberint de
carrers estrets, cases amb balcons de fusta, mer! cats i temples hindús i budistes. Si a tot això ! li sumem
el fet de viatjar, amb el nostre guia i pernoctant en escollits, petits palaus i hotels amb encant que
guarden anys de tradició i història.
ALLOTJAMENT

1: Ciutat d'origen -Delhi
Sortida des de l'aeroport de la nostre ciutat d'origen en vol
regular cap a la ciutat de Delhi amb previa escala. Nit en
vol.
2: Delhi
Arribada a l'aeroport de delhi on serem rebuts pel nostre
corresponsal. Trasllat a l'hotel i a l'hora acordada amb el
nostre driver, iniciarem la nostra ruta per Old Delhi i la
Nova Delhi, on visitarem el Chadni Chowk i la Mesquita de
Jama Masjid. També visitarem la Ciutat Imperial, l'avinguda
Raj Path, on es troba la porta de la Índia, el parlament, el
palau presidencial etc... Després de dinar podem visitar el
Qutab Minar i Temple del Loto. Nit a Delhi.
3: Delhi-Nawalgarh
Esmorzar i sortida cap a Nawalgarh prop de Mukandgarh, a
uns 7 Km. on es trova el Newatta Haveli, el qual té unes
fantàstiques pintures a la part exterior del mur. Entre els
seus llocs d'interès, destaca la seva Fortalesa edificada l'any
1837, així com els preciosos havelis, destacant entre ells
Anand Lai padded Haveli. Nit a Nawalgarh.
4: Nawalgarh - Jaipur
Partim cap a Jaipur. Dinar a Jaipur. Arribada a l'hotel i
acomodació a les habitacions. A la tarda realitzarem una
visita panoràmica de la ciutat "rosa", capital del Rajasthan.
El Palau dels Vents, El Hawa Mahal, es va construir perquè
les dones de l'harem del rajput poguessin observar els
carrers sense ser vistes. Visita a l'observatori astrològic de
Jai Singh II, el Palau Reial i passeig pel mercat de pedres
precioses. Opcional finalitzar la tarda al temple de Laxmi
Narayan (Pispa tremp). Allotjament a Jaipur.
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5: Jaipur – Amber - Jaipur
Després d'esmorzar, sortida amb destí a la ciutat deserta i veïna d'Amber (antiga capital de l'imperi de
Rajut durant sis segles), famós pel seu magnífic palau-fort, al que pujarem a llom d'un elefant. Tornarem a
Jaipur per dinar. Podrem passar la tarda passejant pel Basar. Allotjament a Jaipur.
6: Jaipur - Fatephur Sikri - Agra
Esmorzar a l'hotel. Pròxima sortida cap a Agra (4 hores de trajecte aproximadament). Abans d'arribar, breu
parada per a visitar la monumental ciutat "fantasma" de Fatepur Sikri. Ciutadella mongol d'arquitectura
amb elements islàmics i motius decoratius hindús i jainistes. Dinar en ruta. Continuarem el nostre viatge
cap a la capital de l'imperi mongol: Agra. Ciutat amb notables barris medievals, casc antic amb basars i
mesquites i un magnífic fort. A la tarda podrem visitar el majestuós Taj Mahal. Fruit del desconsol
l'emperador mongol Sah Jaham, aquest construït a les faldilles del riu Yamuna el més gran mausoleu mai
projectat, per honorar la memòria de la segona dona Mumtaz Mahal que va morí mentre donava a llum.
Edifici de pedra de gres i marbre recobert de pedres precioses. Les primeres i últimes llums bromoses del
sol donen al Taj Mahal un aspecte màgic,! tot i que cada hora aporta un toc particular al monument, ja que
el marbre translúcid de la façana canvia de color segons la seva relació amb el sol.
7: Agra - Gwalior - Orcha
Al matí visitarem el Fort vermell i partirem cap a Orcha.
Passarem per la ciutat de Gwalior, on podem gaudir de la
esplèndida panoràmica que es divisa des de seu fort. A la
tarda arribarem a la població de Orcha que tot just ha
sofert canvis amb el pas del temps, construïda durant el
S.XVII. Aquesta població pràcticament sense influències
turístiques, va ser cabdal dels Rajputs de Bundela. Nit a
Orcha.
8: Orcha - Khajuraho
Matí dedicat a passejar per aquesta població i visitar les
seves Chatris, temples, etc...i sobretot gaudir del seu
ambient. Desprès de dinar sortirem de Orcha cap a
Khajuraho, amb unes 3 hores de recorregut. Al final de la
tarda, arribarem a la ciutat rural de Khajuraho, famosa pels
seus temples esculpits. Nit a Khajuraho.
9: Khajuraho - Varanasi
Al matí visitarem alguns dels seus 22 temples, agrupats a
tres sectors. Alguns d'ells famosos per les seves escultures
eròtiques "on l'èxtasi de la passió ha estat immortalitzat en
pedra". Desprès de dinar sortim cap a Varanasi, la ciutat
sagrada per excel·lència i pot ser que una de les quals ens
deixi major petjada. Trasllat a l'aeroport per a agafar el vol
cap a Varanasi on ens rebrà el nostre corresponsal. Nit en
Varanasi.
10: Varanasi
Varanasi és la ciutat sagrada per excel·lència ja que
constitueix una de les meques de peregrinació per als
hinduistes. Fins a ella acudeixen milers de pelegrins a
purificar-se o a morir al Riu Ganges amb la creença de
reencarnar-se. A l’alba, o durant el dia, de manera opcional,
podem realitzar un recorregut pel riu Ganges. Visita als
Gahts o portes al riu i als principals temples i monuments
de la ciutat: Temple de Durga i Mesquita de Aurangzeb. A la
tarda podem visitar el parc de Sarnat i el seu estupa, on
Buda va donar la seva primera lliçó.
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11: Varanasi – Katmandú
Trasllat a l'aeroport per a prendre el vol que ens durà a la capital del Nepal. Arribada a Katmandú, des d'on ens
traslladarem a l'hotel. Tarda lliure al barri de Thamel, el centre turístic, neuràlgic d'aquesta bella ciutat.
12: Katmandú
Començarem la nostra visita a la capital del Nepal passant pel centre monumental de la ciutat "la plaça Durbar"
amb les seves pagodes i el Palau de la Kumari, la deesa vivent i el Palau Reial. Més tard visitarem la famosa
Stupa de Swayambunbath i gaudirem també d'una magnífica visita de la ciutat i els seus volts. Podrem recórrer
i conèixer les meravelles que amaga la vall. Podrem visitar l'antiga ciutat de Patan al sud de Katmandú,
coneguda pels seus temples i artesans. També es molt interessant la Stupa budista de Bodnath, l'indret més
sagrat del país pels budistes tibetans. No lluny es troba Pashupatinath, el temple Hindú més sagrat del Nepal.
Habitualment es realitzen banys rituals i és una zona de cremacions. La petita població de Dhulikel, a la que
s'arriba per una carretera serpentejant que creua pobles i valls sorprenent! s de vegetació tropical, es
coneguda per ser un dels millors indrets per veure l'Himalaya. Hem de reservar almenys un matí sencer a
visitar Bhadgaon. És una ciutat tranquil·la i podrem visitar les seves cases i palaus que llueixen igual que al
segles XVII i XVIII. Té racons considerables com les millors mostres d'art nepalí del país. Nit a Katmandú.
13: Katmandú – Delhi
Avui ens traslladarem a l'aeroport de KTM per agafar el
vol de retorn a Delhi, on ens esperarà el nostre
corresponsal. Resta de la tarda lliure per a gaudir de les
nostres últimes hores en aquest espectacular i
inoblidable país. Nit a Delhi.
14: Delhi - Ciutat d'origen.
A l'hora acordada amb el nostre corresponsal, trasllat a
l'aeroport per embarcar en el nostre vol cap a la nostra
ciutat d'origen, prèvia escala. Arribada a la nostra ciutat
d'origen.
PREU:
Preu 6 pax per persona: 1.422 €
Supl. Indvidual (opcional) 550 €
INCLOU
Vol Khajuraho - Varanasi.
Vol Varanasi - Katmandu.
Vol Katmandú - Delhi.
Allotjament i esmorzar en hotels i Antics Palaus, en
habitació doble.
Trasllats i transports a tota la ruta i en les visites amb
vehicle amb A/C.
Entrades als monuments.
Guies locals de parla hispana
Consultar suplement opcional guia acompanyant.
Guia per sortides en grup.
Ruta amb barca pel riu Ganges a Varanasi.
Assegurança de viatge i cancel.lació.
Assistència equip receptiu.
NO INCLOU
Vols internacionals
Taxes
Visats
Extres no mencionats l' itinerari i no indicats a
l'apartat inclou.
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