
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20/03/23 Dia 1.- GRANOLLERS – BARCELONA – DELHI 
Sortida en bus des de Granollers i Barcelona fins a l’aeroport de Barcelona per agafar 
VOL CAP A DELHI amb escala curta a Munic. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament. 
  
21/03/23 Dia 2.- DELHI (Pensió Completa) 
Esmorzar. Dedicarem el matí a visitar la Vella Delhi incloent: Jama Masjid, una de les 
mesquites més grans de lÍndia i el Chandni Chowk,el mercat majorista més gran 
d’Àsia. Gaudirem d'un passeig fascinant en rickshaw pels carrers 
estrets de la vella Delhi i d’una panoràmica del fort Roig (part exterior). A 
continuació farem una degustació de té en una botiga local. Més tard, visita a Raj 
Ghat, memorial que es dedica a Mahatma Gandhi, pare de l’Índia i dinar. 
A la tarda, veurem Nova Delhi que reflecteix el llegat que els britànics van deixar 
enrere. Farem una panoràmica que ens portarà a: la Porta de l'Índia, els edificis 
governamentals, el Rashtrapati Bhawan (la residència del president). A continuació, seguirem cap al sud de Delhi per 
visitar el Qutub Minar: Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des del 
any 1993, és el minaret més alt de l'Índia i un bon exemple d'art islàmic. Per acabar aquest segon dia, visitarem 
el temple de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”: és un lloc important de la religió Sikh. Entre les seves nombroses 
estàncies podrem visitar: la sala de pregària, una galeria d'art, la cuina de la comunitat i un menjador on 
tothom està convidat. Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
22/03/23 Dia 3.- DELHI – SAMODE - JAIPUR (265 km) (Pensió Completa) 
Esmorzar. Al matí, sortida per carretera cap a Samode, un poble pintoresc del 
Rajasthan, que va tenir importància històrica en formar part de la ruta comercial amb 
el seu palau. Arribada i dinar al Palau de Samode. I continuació cap a Jaipur, la Ciutat 
Rosa de l'Índia, és la capital de l'estat de Rajasthan i va ser fundada l'any 1728 pel 
maharajà Sawai Jai Singh, governant d'Amber i gran aficionat a l'astronomia. 
Arribada, check in a l'hotel i temps lliure. A la tarda, participarem d’una cerimònia 
d'Aarti al temple de Birla.  
 

INDIA 
Del 20 al 29 de març de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

10 DIES / 9 NITS – TOTES LES VISITES I PENSIÓ COMPLETA 

EL RAJASTHAN i el seu FESTIVAL DE GANGAUR. Viu un dels festivals locals més 
importants que celebra la unió del Senyor Shiva i la Deessa Parwati, la unió de dos 
persones i l’amor etern. Gangaur es celebra el primer mes del calendari hindú i 
marca el final de l’hivern i el començament de la primavera.  

TRADICIONS I NATURA AL RAJASTHAN  



 
 
 
 
 
 
 
L'Aarti és la cerimònia més popular de l'hinduisme. Es tracta d'una cerimònia de salutació que s’ofereix a persones 
santes i altres representacions del diví. L'Arti sol anomenar-se "la cerimònia de les llums", però normalment implica 
oferir alguna cosa més que un llum. El sacerdot o adorador ofereix diversos articles auspiciosos movent-los en cercles en 
el sentit de les agulles del rellotge davant la deïtat. Al mateix temps fa sonar una petita campana de mà mentre medita 
en les formes de la deïtat. Durant tota la cerimònia,que sol durar entre 15 i 20 minuts, el devot ofereix encens, flors, 
aigua, etc. La flama es passa al voltant de la congregació.  
Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
23/03/23 Dia 4.- JAIPUR  (Pensió Completa) 
Esmorzar. Al matí, excursió al Fort Amber on accedirem a lloms d'elefant des de l’estacionament fins a la porta 
principal de la fortalesa. Subjecte a disponibilitat. Aquest fort històric dominava un enclavament estratègic a la ruta cap 
a Delhi, la muralla el feia un lloc inexpugnable. Baixada del fort en jeep. Després visitarem el Palau de la ciutat, que va 
ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Dinar. Per la tarda, farem una panoràmica on veurem el Hawa 
Mahal o Palau dels Vents, l'Albert Hall i el Johri Basar. Tornada a l'hotel.  
Sopar amb danses al Narayan Niwas i allotjament. 
 
24/03/23 5.- JAIPUR - SHAHPURA HAVELI - JAIPUR (Pensió Completa) 
Esmorzar. Trasllat a l'hotel Shahpura Haveli (60 km) per celebrar la FESTA GANGAUR.  
 Et summergiràs tan com vulguis en aquesta festivitat local 

que celebra la unió de dos persones i l’amor etern. 
Ens rebran com només ho fan els indis, amb les mans 
obertes, a l'hotel Shahpura on degustarem una beguda de 
benvinguda sense alcohol a l'arribada, Chunni's per a les 
dones, Chundri per als homes, durant la cerimònia de 
Mehndi rachayi, les dones seran adornades amb Mehndi 
(henna) a les mans, els avantbraços i els peus. A continuació 
participarem de la processó de Gangaur amb la Família Reial 
de Shahpura i finalitzarem l’experiència amb un sumptuós 
dinar buffet. No pots esperar-te…. Mira aquest vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=tpx5K5ENy0c 

Tarda lliure per explorar el mercat local a Jaipur o gaudir de la processó del Gangaur a la ciutat. Tornada a l'hotel. 
Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
25/03/23 Dia 6.- JAIPUR – PARC NACIONAL RANTHAMBORE (Pensió Completa) 
Esmorzar. Ens dirigim cap al Parc Nacional de Ranthambore, ubicat a la zona 
est de l'estat de Rajasthan. Arribada i registre a l'hotel en règim de pensió 
completa. Resta del dia lliure. Allotjament. 
Opcionalment, a la tarda es pot fer un un safari addicional al ja programat  amb 
un cost de 40 euros. Cal reservar des d’origen. 
 
26/03/23 Dia 7.- P. N. RANTHAMBORE (Pensió Completa) 
Dia dedicat a fer safaris pel parc. Farem un matí al matí i un altre després de 
dinar. Al parc hi conviuen 300 tipus d'arbres, 50 plantes aquàtiques, 272 
espècies d'ocells, 12 rèptils diferents i 30 mamífers. A més de tigres i lleopards, 
es poden observar senglars, cocodrils, micos, gaseles i llangardaixos monitor. Pensió completa i allotjament. 
  
27/03/23 Dia 8.-  RANTHAMBORE - BHARATPUR - FATHEPUR SIKRI - AGRA (Pensió Completa) 
Ben d'hora, trasllat a l'estació de Ranthambore (Swai Madhopur) per agafar un tren cap a Bharatpur. Des d'allà, 
trasllat per carretera a Fathepur Sikri, monument construït per l'emperador mogol Akbar al segle XVI a 
honor al Sheikh Salim Chishti. Continuació a Agra. Dinar a l'hotel. Resta del dia lliure. Sopar a l'hotel i allotjament. 
 



 

HOTELS PREVISTOS: 
 
The Suryaa DELHI Sarovar Premier JAIPUR 

  
 
Ranthambore Regency  Crystal Sarovar Premier  
 RANTHAMBORE AGRA 

  
 

VOLS PREVISTOS: 
 
LH1817  20MAR  BCN  MUC 0755 0955  
LH 762  20MAR  MUC  DEL 1215  2355  
LH 763  29MAR  DEL  MUC 0055 0525  
LH1808  29MAR  MUC  BCN 0635 0835 
 
Grup mínim per a realitzar el viatge: 20 persones (en 
cas contrari es retorna el dipòsit). 
Màxim del grup: 25 viatgers. 
 

28/03/23 Dia 9.- AGRA - DELHI (Pensió Completa) 
Visita del Taj Mahal a l'alba. Tornada a l'hotel per esmorzar. Després visitarem l'impressionant Fort Roig d’Agra, el 
tron i baluard de successives generacions de l'Imperi Mogol. Dinar a restaurant local. Posteriorment, sortida cap a Delhi 
i sopar al restaurant local proper a l'aeroport. Posteriorment, trasllat a l’aeroport per sortir en vol internacional. 
 
29/09/22 Dia 10.- DELHI / MUNICH / BARCELONA BARCELONA – GRANOLLERS 
Vol amb escala a Munic amb destinació a Barcelona. Arribada en bus al mateix lloc de sortida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Circuit amb les visites i entrades descrites 
 8 nits hotel amb esmorçar i els àpats indicats  
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i Barcelona i durant tot el viatge i guia local 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Punt origen  – Aeroport – Granollers 
 Propina bàsica 
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes  
 Visat (e-turist visa per web cost aprox $50) 
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou 

 
 
 
 
 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per augment 
de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  
 
 

PREU PER PERSONA:  1.525 € + 405 €  DE TAXES = 1.930  € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 350 € 


