
LIFT-S Egyesület 

 

Indiai szakmai program  

2017. február  26. – március 08.   11 nap  

 
A Delhi-Agra-Dzsáipur útvonal, közismert nevén az „Arany Háromszög” több turistát vonz, mint India többi látványossága összesen. A Taj 

szépsége, a királyi ragyogás a „Rózsaszín Városban”, a modern és az ősi különös keveredése a fővárosban olyan fenségesen erős és mámorító, 

hogy egy hétköznapi látogató sem tud ellenállni a hívogató kalandok csábításának. Karauli egy kis vidéki város, de gazdag természeti csodái és 

ámulatba ejtő festői tája mára a Radzsasztánba látogató turisták kedvelt helyszínévé vált. Számtalan ókori szentély, káprázatosan díszített paloták, 

faragott kupolák ékesítik az egész várost. Úton, útfélen megcsodálhatjuk a klasszikus, magabiztosságot sugalló mogul építkezést és a részletesen 

megmunkált kőfaragásokat, melyek az ősi Radzsasztán eleganciáját mutatják napjainkig.   

 

   

 

Program és szolgáltatások 

1.nap,  2018. február 26.  Budapest - Dubai 

Elutazás Budapestről az Emirates légitársaság 14:40 –kor induló EK 112 sz. járatával Dubaiba.  

Érkezés Dubai International repülőterére helyi idő szerint 23:05-kor  

 

 

2. nap 2018. február 27.  Dubai - Mumbai  

Továbbutazás Bombaybe ( Mumbai ) az Emirates légitársaság EK 504 járatával helyi idő szerint 03:55-kor   

Érkezés Mumbaiba ( Bombay ) menetrend szerint a 08:25-kor 

Az útlevélvizsgálat és a belépés valamint a csomagfelvétel kb. bő egy órát fog igénybe venni. Ezt követően utazás légkondicionált 

busszal a Hotel Mirador****-ba - www.themirador.com. A szobákat kb. 12:00-től már el lehet foglalni. 

Éjszakai utazás után felfrissülés egy kis pihenés, majd ebéd a szállodában  

Délután városnézés Mumbai-ban angol nyelvű idegenvezetővel, akit az Önökkel utazó magyar idegenvezető fog fordítani  

Vacsora a szállodában 

Elhelyezés kétágyas szobákban, igény szerint egyágyas szobát is tudunk biztosítani a megadott felár ellenében  

http://www.themirador.com/


3. nap 2018. február 28.  Mumbai 

Büféreggeli a szállodában  

Utazás autóbusszal a kiállításra reggel, délután/este vissza a szállodához  

Vacsora a szállodában 

Elhelyezés a Hotel Mirador****-ban 

 

4. nap 2018. március 01. Mumbai – Jaipur  

Büféreggeli a szállodában, majd rövid szabadprogram Mumbai -ban ( Bombay )  

Utazás légkondicionált busszal a Mumbai belföldi repülőterére a déli vagy kora délutáni órákban 

Elutazás Jaipurba – a menet idő kb. 1 óra 45 perc 

Jaipurba érkezés után utazás autóbusszal a Hotel Park Regis-be**** www. parkregisjaipur.in, bejelentkezés, délután szabadprogram, 

vacsora a szállodában.                                                             

5. nap 2018. március 02. Jaipur  ( Dzsáipur ) 

A büféreggeli után az Amber erőd megtekintése, mely 11 km-re található a várostól. Az erőd a Rádzsputok építészetének legszebb példája, 

belseje gazdagon díszített márvánnyal, tükrökkel és remekbe szabott festményekkel. 

Délután városnézés India legérdekesebb városában. A város régi része Rózsaszín Városként ismert, melyet a kor legjobb meseterei és 

művészei építettek. Ez kölcsönöz a városnak különleges hangulatot. Látogatás a palotában, melynek egy részét múzeummá alakítottak. Ezt 

követően ellátogatnak a Giantar Mantar csillagvizsgálóba, mely 1726-ban épült. A nap zárásaként a Szelek Palotáját csodálhatják meg, 

amely a kor legkiemelkedőbb építménye. 

Vacsora folklór műsorral egy helyi étteremben, elhelyezés Hotel Park Regis-ben****. 

6. nap 2018. március 03. Jaipur – Karauli  ( kb. 180 km, 4 óra utazás ) 

A büféreggeli után utazás Karauliba. Útközben meglátogatják Abhanerit, ahol a helyi lakosság egyedi esővízgyűjtő találmányát valamint 

a 10. századi Mata Templomot nézhetik meg. Később folytatják útjukat Karauli felé és bejelentkeznek a négycsillagos szállodájukba, a 

Bhanwar Vilas Palotába, www.theconsortiumhotels.com/bhanwar-vilas-palace.html amely az 1938-ban épült, melyet Karauli uralkodója, 

Maharaja Ganesh Pal Deo Bahadur építtetett koloniális stílusban, art - deco bútorzattal. A délutánt sétával töltik a 600 éves kisvárosban, 

ahol a helyi kézműves boltokban zománc, karkötők, fa játékok, bambusz tárgyak és helyi édességek készítését tekinthetik meg. Ezek után 

az 500 éves Karauli óvárosi Palota freskóit, kőfaragásait nézik meg. Vacsora és esti pihenés a Bhanwar Vilas Palota szállodában. 

http://www.theconsortiumhotels.com/bhanwar-vilas-palace.html


7. nap 2018. március 04. Karauli – Fatehpur Sikiri – Agra  ( kb. 170 km, 4 óra utazás )  

A büféreggeli után az indiai vidék életébe tekinthetnek be, egy rövid bio farmlátogatás keretében, ugyanitt egy iskola és kézműves műhely 

megtekintése a további program, mely a helyi nőket és jótékonysági kórházat támogatja, majd továbbutazás Fatehpur Sikrit érintésével 

Agrába – a Taj hazájába. 

Fatehpur Sikirit a nagy Akbar építtette, de rövid időn belül elhagyatottá vált a kedvezőtlen sivatagi időjárás miatt.  Az elhagyott városban 

a mogul építészet remekművei kitűnő állapotban maradtak fenn. 

Vacsora és esti pihenés a Hotel Clarks Shiraz**** szállodában www.hotelclarksshiraz.com 

8. nap 2018. március 05.  Agra  

A büféreggeli után látogatás India leghíresebb középkori monumentumába – a Taj Mahalba. A Taj Mahal egy káprázatos márvány 

mauzóleum, az örök szerelem szimbóluma a 17. századból. Jahan király építtette legkedvesebb feleségének Muntaz Mahalnak. Ezután a 

Vörös Erőd megtekintése következik – kérésükre kívülről, amely az első mogulok ideje óta tökéletes állapotban megmaradt, így napjainkig 

hirdeti Agra nagyságát. Itt töltötte Jahan király fogságban utolsó napjait, a Taj Mahalt nézve. 

Vacsora egy helyi étteremben, majd pihenés a Hotel Clarks Shiraz**** szállodában. 

9. nap 2018. március 06. Agra – Delhi  ( kb. 220 km, 4 óra 30 perc ) 

A büféreggeli után indulás Delhibe. Az érkezést követően bejelentkezés a Hotel Museo Sarovar / The Atrio****      

www.sarovarhotels.com/delhi-hotels/the-museo-sarovar-portico-kapashera szállodába, a nap további részében szabadidő áll a csoport 

rendelkezésére. Vacsora és pihenés a Hotel Museo Sarovar / The Atrio**** szállodában. 

10. nap 2018. március 07. Delhi  

Reggeli után Ó és Új Delhi városrészek felfedezése. 

Ó - Delhiben a legszebb építészeti remekművek látogatása: Vörös Erőd (kívülről) és a Jamie Masjid. Rövid riksázás a legrégibb 

városrészeken és Chandi Chok híres utcáján. Rajagat, Mahatma Gandhi hamvasztásának helyszínének látogatása. 

Délután Új - Delhi koloniális építményeinek látogatása: parlament, elnöki palota, India Kapuja, minisztériumi épületek stb. Később két 

merőben különböző szentély meglátogatása: a 12. századi Qutub Minar, mely az iszlám győzelmét jelképezi a hindu vallás fölött és egy 

szikh templom, a Gurudwara Bangla Sahib, mely az egyik legfontosabb szik imaház Delhiben. Vacsora egy helyi étteremben, visszautazás 

a szállodába a Hotel Museo Sarovar / The Atrio****-ba, felfrissülés a napi program után, rövid pihenés. 

11. nap 2018. március 08. Delhi – Budapest  

Majd csomagolás, kijelentkezés a szállodából, éjfél után utazás autóbusszal a repülőtérre.   

Elutazás az Emirates légitársaság EK 513 sz. járatával Dubaiba 04:10 órakor. 

Érkezés Dubai International repülőtérre 06:35 órakor, dubai-i helyi idő szerint  

Továbbutazás Budapestre az Emirates légitársaság EK 111 sz. járatával dubai-i helyi idő szerint 08:25 órakor   

Érkezés Budapestre a 11:40 órakor    

 

 

http://www.hotelclarksshiraz.com/
http://www.sarovarhotels.com/delhi-hotels/the-museo-sarovar-portico-kapashera


Részvételi díj 10 -14 fő között :           845.-  Euro/fő  

Magyar idegenvezető díja :                  120.-  Euro/fő  + 59.500.- Ft/fő      

( az út teljes időtartamára, budapesti indulástól – érkezésig ) 

 

Részvételi díj 15 – 19 fő között :          799.- Euro/fő   

Magyar idegenvezető díja :                     75.- Euro/fő  + 39.900.- Ft/fő 

( az út teljes időtartamára, budapesti indulástól – érkezésig ) 

Egyágyas felár  :                                    420.- Euro 

 

 

Az árak tartalmazzák: 

 

 Szállodai elhelyezést kétágyas szobában, 

 Félpanziós ellátást (reggeli, vacsora) 

 Transzfereket, városnézéseket és kirándulásokat légkondicionált nagy busszal 

 Asszisztencia érkezéskor-induláskor a partner iroda részéről 

 Belépők - program szerint 

 Városnézésekhez  angolul beszélő  helyi idegenvezetővel 

 Városnézés riksával Delhiben 

 Dzsáipurban utazás elefánt háton 

 Illetékek, adók, szerviz díjak  

 

Az árak nem tartalmazzák : 

 

 Személyes kiadásokat, mint : borravalók, londiner, italok, telefon stb., 

 az indiai kormány által bevezetésre kerülő új adókat, 

 Valamint minden más költséget, amelyeket az „árak tartalmazzák” –ban  

     nem szerepelnek 

      



Partnerirodánk lemondási és fizetési feltételei : 

 

*A csoport szolgáltatásainak megrendelésekor 40 % előleg/depozit fizetendő. 

*A 60 % -os második részlet az érkezés előtt 45 nappal kerül számlázásra. 

 

*A megrendelést és a depozit megfizetését követően a teljes csoport lemondása esetén a depozit nem visszatéríthető. 

* 45-30 nap között történő lemondás esetén a szállodai elhelyezés 50 % -a fizetendő, 

* 30-07 nap között történő lemondás esetén a szállodai elhelyezés 75 % -a fizetendő, 

* 07 napon belül történő lemondás esetén a szállodai elhelyezés 100 % -a fizetendő kötbérként. 

* Autóbusz transzfer, idegenvezetés, belépődíjak és egyéb szolgáltatások az érkezés előtti 07 napig mondhatók le 

kötbérmentesen, azt követő lemondás esetén teljes egészében számlázásra kerülnek. 
 


