
Un tresor d’experiències

Durada: 16 DIES 
Sortides: 6 agost / 16 octubre

DELHI - UDAIPUR - RANAKPUR  
JODHPUR - JAILSAMER  
DESERT DEL THAR - BIKANER 
FORT AMBER - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
TAJ MAJAL - FORT VERMELL - ORCHA 
KHAJURAHO - BENARÈS - SARNATH

En el decurs del viatge es farà una classe 
de ioga!

ÍNDIA DEL NORD

I EL RAJASTHAN

VIDEO

Fort Vermell - Tomba d’Humayun - Delhi
Observatori astronòmic Jaipur - Fatehpur Sikri - Taj Mahal
Temples de Khajuraho48



MÚSICS A DELHI

UDAIPUR

DESERT DEL THAR

Dinarem i prosseguirem cap als jardins Sahelion 
ki bari, per continuar tot seguit amb la visita dels 
temples Eklingji i Nagda. Sopar i allotjament.

 5 UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR
Esmorzarem i sortirem en direcció a Ranakpur, 
al bell mig d’una vall fluvial, boscosa i tranquil·la, 
on trobarem el complex de temples jainistes més 
gran del Rajasthan, d’entre els quals destaca el de 
Chaumukha. L’interior del temple disposa de 29 
sales suportades per 1.444 pilars, tots esculpits 
amb dissenys únics. Hi ha dos temples també 
propers al principal, més petits però similars, 
i un temple hindú dedicat a Surya. Dinarem i 
continuarem cap a Jodhpur, emplaçada en un 
altiplà de gres envoltat per una gran muralla amb 
set portes. Sopar i allotjament.

 6 JODHPUR – JAISALMER
Aquest matí visitarem la fascinant ciutat de 
Jodhpur. Pujarem fins al fort Meherangarh, on 
descobrirem un interior ple de palaus de gres 
vermell amb finestres de filigranes. Destaquen 
el Moti Mahal i el Phool Mahal. També visitarem 
el crematori reial de Jashwant Thada, al nord del 
fort, monument de marbre blanc amb columnes 
dedicat al rei Jaswant Singh. Passejarem pels 
jardins de Mandore. Després de dinar marxarem 
cap a la bonica Jaisalmer. Sopar i allotjament.

 7 JAISALMER (VISITA DE LA CIUTAT) – DESERT 
DE THAR
Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a copsar 
la bellesa d’aquesta ciutat que emergeix de la sorra 
del desert. Visitarem el fort, on tots els elements, 
des de les parets exteriors fins al palau, els temples 
i les cases, estan elaborats amb pedra groga 
del juràssic. Durant la visita a la ciutat, tindrem 
ocasió de veure nombroses havelis (sumptuoses 
mansions construïdes per rics comerciants del s. 

 1 BARCELONA  DELHI
Presentació a l’aeroport de Barcelona per sortir cap 
a l’Índia. L’antiguitat i diversitat que hi trobarem la 
converteixen en el destí idoni per viure la fascinant 
cultura oriental. Allotjament a Delhi.

 2  DELHI (VISITA DE LA CIUTAT)
Aquest matí, després d’esmorzar, sortirem a 
descobrir la capital del país. Anirem cap a la Vella 
Delhi, on veurem la mesquita més gran del país, 
Jama Masjid. Amb els típics rickshaws (tricicles 
impulsats per pedals) recorrerem els basars de la 
bulliciosa Chandni Chowk i els laberíntics carrers 
que l’envolten fins a arribar al Fort Vermell . 
També veurem la tomba en memòria de Mahatma 
Gandhi i la tomba de Humayun . Dinarem i a 
la tarda farem la visita panoràmica de Nova Delhi. 
Recorrerem la ciutat imperial on es troben el Palau 
presidencial, el barri diplomàtic, la porta de l’Índia i 
el temple Laxmi Narayan. Sopar i allotjament.

 3 DELHI  UDAIPUR 
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’aeroport 
per prendre un vol que ens durà a Udaipur, 
la ciutat dels llacs, anomenada així per la gran 
quantitat de llacs que hi ha al voltant de la 
ciutat. Dinarem i aquesta tarda sortirem a fer un 
recorregut panoràmic per la ciutat. Al capvespre 
farem un passeig en vaixell per admirar el llac 
Pichola. Sopar i allotjament.

 4 UDAIPUR (VISITA DE LA CIUTAT)
Avui, després d’esmorzar, visitarem el Palau, 
situat sobre un promontori rocós a la vora nord-
oest del llac Pichola. Recorrerem part de les sales 
del complex, on admirarem peces úniques. Els 
apartaments sostinguts per pilars, sales amb 
miniatures, armes i una de les millors col·leccions 
d’estàtues són atractius afegits d’aquest palau. 

ESPIRITUALITAT I RELIGIÓ EN TEMPLES DE TREBALLADA DECORACIÓ
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BIKANER

KHAJURAHO

SARNATH

alegrement guarnits. Passejarem pel complex 
de patis i vestíbuls, tot contemplant l’exquisida 
decoració de les cambres, amb delicioses pintures 
murals, pedres precioses i miralls incrustats a les 
parets. Ens fascinarà la visió de la Sala del Plaer, el 
resplendent palau dels miralls Sheesh Mahal on la 
claror d’un sol llum es reflecteix en els molts miralls 
en milers de reflexos. Tornarem a Jaipur, la ciutat 
de les joies, per dinar. A la tarda visitarem el Palau 
de la Ciutat o del Maharajà. Farem un recorregut 
per les seves sumptuoses dependències i visitarem 
la secció tèxtil amb pashmines, vestits d’època, 
catifes, instruments musicals i l’arsenal de la família. 
També veurem l’observatori astronòmic , 
abans de tornar a l’hotel. Sopar i allotjament.

 11 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
Esmorzar i sortida cap a Agra. En ruta, visitarem la 
ciutat abandonada de Fatehpur Sikri  una de les 
més majestuoses capitals de l’imperi mogol. Farem 
un recorregut per l’interior d’aquesta magnífica 
ciutadella, dotada de palaus, pavellons, mausoleus, 
jardins i edificis administratius, tots construïts amb 
pedra granítica de color rogenc. L’elegant barreja 
d’influències i estils de Fatehpur Sikri reflecteix la 
visió de futur i la saviesa de l’emperador Akbar. 
Després de dinar, arribarem a Agra, que fou la seu 
del poder mogol a l’Índia. Sopar i allotjament. 

 12 (AGRA) TAJ MAHAL I EL FORT VERMELL
Esmorzar. Aquest matí anirem a visitar la gran 
obra de marbre blanc, el Taj Mahal , símbol 
etern de l’Índia, amb la seva commovedora 
història d’amor i absència. Ens encisarà la 
contemplació de tanta bellesa: lluent com una 
perla, la superfície de marbre blanc, amb els seus 
motius florals gravats i la cal·ligrafia estilitzada, 
converteixen aquest enorme mausoleu en una 
obra mestra exquisidament ornamentada i 
meravellosa a qualsevol hora del dia. Dinarem i 
tot seguit visitarem el fort Vermell , una 

XVII), com són la colossal Patwon Ki Haveli, i la petita 
i coqueta Salim Singh, avui dia encara habitada 
parcialment. Dinar. Aquesta tarda ens espera una 
divertida expedició damunt d’un dromedari pel 
desert de Thar, tot emulant les antigues caravanes 
que antigament travessaven el desert. Sopar i 
allotjament a Jaisalmer.

 8  JAISALMER – BIKANER
Esmorzar i sortida cap a la ciutat de Bikaner. A 
l’igual de moltes altres poblacions del Rajasthan, 
la ciutat antiga està envoltada per una elevada 
muralla. Dinarem i aquesta tarda visitarem el fort 
Junagarh. Aquest fort té una muralla de 986 m de 
longitud, amb 37 bastions i dos accessos. Un tret 
destacat d’aquest fort i els seus palaus és l’excel·lent 
qualitat de l’escultura en pedra, que rivalitza amb 
les millors del món en el seu gènere. Al seu interior 
visitarem el Chandra Mahal, o Palau de la Lluna, 
amb pintures, miralls i relleus en marbre, així com 
el Phool Mahal, o Palau de la Flor, decorat també 
amb cristalls i miralls. Sopar i allotjament.

 9 BIKANER – JAIPUR
Esmorzar. Aquest matí, continuarem la nostra 
ruta cap a Jaipur, coneguda també com la ciutat 
rosada. Dinarem i a la tarda farem una passejada 
en rickshaw pels estrets carrers de Jaipur. El 
recorregut ens permetrà apreciar la simetria 
dels preciosos edificis que s’estenen al llarg de 
les amples i alhora polsoses avingudes d’aquesta 
població. Veurem el Palau dels Vents, dissenyat 
de tal manera que les sempre discretes dones 
de la cort poguessin gaudir de la brisa mentre 
observaven l’activitat del carrer, sense ésser vistes 
pel món exterior. Sopar i allotjament a l’hotel.

 10 JAIPUR  – FORT AMBER I PALAU DE LA CIUTAT
Després d’esmorzar farem una excursió al fabulós 
fort Amber. Hi accedirem damunt d’elefants 
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i divinitat de l’art de fer l’amor, que simbolitza l’apetit 
humà desfermat i representa l’èxtasi i l’estat més 
proper a la divinitat que l’ésser humà pot assolir. En 
acabar la visita, dinarem i agafarem el vol que ens 
portarà fins a la ciutat santa de Benarès (Varanasi). 
Al capvespre visitarem els famosos ghats, on 
copsarem l’impressionant moviment espiritual que 
es porta a terme cada dia quan milers de peregrins 
s’hi dirigeixen portant gots sagrats de coure, 
garlandes i llums de ganxo de fang, per submergir-
se al Ganges, on, en un ritual solemne, s’acosten 
aigua als llavis i es netegen de tot pecat. Aquest 
cerimonial es coneix amb el nom d’Aarti i es fa en 
pondre’s el sol. Sopar i allotjament.

 15 BENARÈS. GANGES I SARNATH  – DELHI  
NIT A BORD
A primera hora del matí recorrerem en llanxes el 
gran nombre de ghats que es troben a les ribes 
del Ganges, tot gaudint de la llum màgica del 
matí en una de les escenes més emocionants de 
devoció popular de tot el món. Tornarem a l’hotel 
per esmorzar i després anirem a visitar Sarnath, 
centre històric del món budista, on Siddhartha 
Gautama (Buda) va predicar el seu primer 
sermó fa més de 2.500 anys. Contemplarem els 
nombrosos santuaris i el temple de Mulagandka 
Kuti Vihari, decorat amb frescos que representen 
escenes de la vida de Buda. Dinarem i marxarem 
cap a l’aeroport per volar cap a Delhi. Soparem en 
un restaurant i ens traslladarem a l’aeroport per 
emprendre el retorn a Barcelona. Nit a bord.

 16 ARRIBADA A BARCELONA
Després de la nostra connexió en una ciutat 
europea, i aprofitant les hores de vol recordarem 
les vivències experimentades en aquest viatge ple 
de misticisme i enigmàtic encant.

inexpugnable ciutadella envoltada d’un doble mur 
de 15 m d’alçada reforçat amb torrasses i amplis 
fossats. Abans de marxar d’Agra visitarem l’orfenat 
de la Mare Teresa de Calcuta. Sopar i allotjament.

 13 AGRA  – ORCHA – KHAJURAHO
Esmorzarem a l’hotel i ens dirigirem a l’estació per 
agafar el tren que ens portarà fins a Jhansi, des d’on 
prosseguirem per carretera fins a Khajuraho. En 
ruta farem una parada a la ciutat sagrada d’Orcha. 
Veurem el conjunt de palaus i temples situats als 
marges del riu Betwa, únic indret on el déu hindú 
Rama és considerat rei. Dinarem i prosseguirem 
l’etapa vers l’adormit poble de Khajuraho, capital 
religiosa de la dinastia chandela, on es troben 
alguns dels més bells temples hindús. Sopar.

 14 KHAJURAHO  BENARÉS  (CERIMÒNIA 
DE L’AARTI)
Després d’esmorzar, dedicarem el matí a visitar els 
famosos temples de Khajuraho , que ofereixen 
quelcom més que les escultures eròtiques. Veurem 
amb detall alguns dels més bonics temples que 
componen el recinte, on es mostra al món la bellesa 

Preu: Agost 3.850 € / Octubre 4.160 €

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals amb Turkish Airlines
* Vols domèstics de línia regular.
* Bitllet de tren Agra - Orcha.
* Allotjament en hotels de 5* excepte 
Khajuraho i Varanasi on seran 4*
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Visat 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 490 euros (agost) i 
860 euros (octubre).
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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TAJ MAHAL - AGRA

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB

Min 6 / 20 Max +4:30 hores No


