Γιορτές Χόλι Δελχί Άγκρα Τζαϊπούρ, 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις: Εν πτήση (1), Άγκρα (2), Τζαϊπούρ (3), Δελχί (2)

Γενικά
Η γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του
ανθρώπινου στοιχείου. Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητά
τους. Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η
απουσία της ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που χαρακτηρίζει τα
πλήθη της Δύσης. Αυτή η απέραντη υποήπειρος, η γεμάτη μυστήριο και
σαγήνη, που αποτέλεσε χωνευτήρι λαών και θρησκειών, προκαλεί τα πιο
έντονα και ακραία συναισθήματα στον επισκέπτη. Την Ινδία μπορεί κανείς να
την λατρέψει ή να την μισήσει για πάντα. Η συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ
Χόλι, τη Γιορτή των Χρωμάτων που σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης και
είναι αφιερωμένη στον Θεό Κρίσνα την κάνει ακόμα πιο γοητευτική. Ένα ταξίδι
τόσο πλούσιο σε εικόνες και συναισθήματα που είναι βέβαιον που θα
χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας για πάντα. Μην το χάσετε!

Το ταξίδι με μια ματιά














Πτήσεις με Qatar Airways Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Ντόχα - Δελχί Ντόχα/Θεσσαλονίκη/Αθήνα
Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 5* με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές που
αρμόζουν για άνετη και ασφαλή διαμονή σε χώρες όπως η Ινδία. Τα δείπνα μας
είναι μέσα στα ξενοδοχεία προστατεύοντας τον ταξιδιώτη από δυσάρεστες
εκπλήξεις.
Επίσκεψη ενός από τα επιβλητικότερα μνημεία της περιοχής της Τζαϊπούρ, το
διάσημο κεχριμπαρένιο κάστρο «Αμπέρ Φορτ» έδρα του «γενάρχη» Τζάι Σινχ
που έδωσε το όνομά του στην πόλη.
Επίσκεψη στην αίθουσα Sheesh Mahal (αίθουσα των κατόπτρων), στο
καινούργιο Παλάτι της Πόλης «Σίτι Πάλας», το μεγαλύτερο υπαίθριο
αστεροσκοπείο στην Ασία, Ζαντάρ Μαντάρ και φυσικά το πασίγνωστο και
πολυφωτογραφημένο «Χαβά Μαχάλ».
Παρακολούθηση τελετής «Αάρτι» στην Τζαϊπούρ.
Συμμετοχή στο περίφημο Χόλι, τη Γιορτή της Άνοιξης και των χρωμάτων σε ένα
αρχοντικό 200 χρόνων, στο Παλάτι Ντίτζι.
Ξενάγηση στο εντυπωσιακό Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, στο Φρούριο της Άγκρα και
επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Ιτιμάντ Ουντ Ντάουλα.
Επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί και στο χωριό Αμπανέρι όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα υπέροχο «Μπαολί», δηλαδή μία δεξαμενή
νερού χτισμένη με την παραδοσιακή κλιμακωτή αρχιτεκτονική που άνθισε στη
Βόρεια Ινδία.
Επίσκεψη στην Ματούρα, τη γενέτειρα του Κρίσνα & στον Μπαχαϊστικό Ναό του
Λωτού
Βόλτα με παραδοσιακά τρίκυκλα (Rickshaw) στο Τσάντλι Τσοκ στο Δελχί. Θα
δούμε τα κυβερνητικά κτίρια, την περίφημη Πύλη της Ινδίας (μνημείο των
πεσόντων του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ,
το μέρος όπου έγινε η καύση της σορού του Μαχάτμα Γκάντι. Συνεχίζουμε με την
επιβλητική Σαχτζαχανμπάντ, με το Κόκκινο Φρούριο, έδρα κάποτε των Μουγκάλ
Αυτοκρατόρων όπου κάθε χρόνο την 15η Αυγούστου, ημέρα της Ανεξαρτησίας
της Ινδίας υψώνεται η σημαία από τον πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο και



σπουδαιότερο τζαμί της Ινδίας το διάσημο Τζαμά Μασίντ (Τζαμί της Παρασκευής)
και φυσικά το υπέροχο Μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Χουμαγιούν.
Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός της ινδικής κουλτούρας.

Παρατηρήσεις
Δεν περιλαμβάνονται





Φόροι αεροδρομίων
Βίζα εισόδου στη χώρα (55€)
Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό/προτεινόμενο

Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται
τίποτα.

Πτήσεις Qatar Airways
Ημ/νία

Διαδρομή

Πτήση

Αναχ.

Άφιξη

25/02

Αθήνα – Ντόχα

QR 212

19.50

01.35

26/02

Ντόχα – Δελχί

QR 570

02.25

08.25

Δελχί – Ντόχα

QR 571

09.45

11.45

Ντόχα – Αθήνα

QR 211

14.30

18.50

05/03

Απαραίτητα




Απαραίτητη σκαναρισμένη έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατήριου σας (μορφή
PDF 10–300 KB) με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την μέρα εξόδου από τη χώρα
& μία σκαναρισμένη έγχρωμη φωτογραφία (μορφή JPEG 10 KB –1 MB,
διαστάσεων 350 pixels μήκος Χ 350 pixels πλάτος) σε άσπρο φόντο .

Ημερήσιο Πρόγραμμα




Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Δελχί




Ημέρα 2η: Δελχί - Ματούρα - Άγκρα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
Άφιξη το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Δελχί, Ίντιρα Γκάντι. Αμέσως μετά τις
διατυπώσεις, αφήνουμε προσωρινά πίσω μας το Δελχί και αναχωρούμε οδικώς
για τη Ματούρα, τη γενέτειρα του Κρίσνα για τους Ινδουιστές. Εδώ μας περιμένει
η επίσκεψη στον ιερό ομώνυμο ναό και φυσικά η πρώτη μας «μύηση» στην
θρησκεία που εδώ και χιλιετηρίδες κυριαρχεί στη χώρα. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε στη θρυλική Άγκρα, την κάποτε περήφανη πρωτεύουσα της
αυτοκρατορίας των Μουγκάλ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.




Ημέρα 3η: Άγκρα
Ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα, με πιο εντυπωσιακό το
Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, που χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν προς τιμή
της γυναίκας του Μουμτάζ, στα μέσα του 17ου αιώνα. Το μαυσωλείο κοσμείται με
εξαιρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του
αρτιότητα. Επόμενος σταθμός μας το Φρούριο της Άγκρας, με τις δύο πύλες και
διπλές εισόδους. Από την νότια πύλη Amr Singh Pol εισερχόμαστε στα ενδότερα
του κάστρου και συναντάμε το μεγάλο και εντυπωσιακό παλάτι του αυτοκράτορα
Jahangir, το Jahangirmahal. Υπάρχουν τρεις διακριτές περίοδοι στο συγκρότημα,
η αρχική, του Akbar, της οποίας χαρακτηριστική κατασκευή είναι η μεγαλοπρεπής
μνημειακή Πύλη του Δελχί, η δεύτερη περίοδος του Jahangir, ο οποίος μάλιστα
από σεβασμό συνήθιζε να ονομάζει το κάστρο και την πόλη Akbarabad ενώ στην
εποχή του Shah Jahan γίνεται εκτεταμένη χρήση λευκού μαρμάρου και της
εισαγόμενης από την Ευρώπη τεχνοτροπίας Pietra Diura. Στο κέντρο ακριβώς
του κάστρου βρίσκεται το Παλάτι ων δημοσίων ακροάσεων (Divan-I-Am) το οποίο
ονομάζεται επίσης Chihl Satun (το περίπτερο με τους 40 στυλοβάτες) ενώ
εντύπωση επίσης προκαλούν το Μαργαριταρένιο Τέμενος (Moti Masjid) και τα
διαμερίσματα όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο αυτοκράτορας
Shah Jahan. Μεταφερόμαστε κατόπιν στην ανατολική όχθη του ποταμού
Yamuna, για να επισκεφτούμε το μαυσωλείο Itimad-ud-Daulah. Πρόκειται για το
κενοτάφιο ενός σημαντικού πολιτικού προσώπου και στενού συνεργάτη του
αυτοκράτορα Jahan Gir, του οποίου το κοσμικό όνομα ήταν Mirza Ghiyas Beg.
Ήταν γνωστοί οι δεσμοί και ο σεβασμός που έτρεφαν οι Mughal για την περσική
παράδοση και κουλτούρα. Έτσι λοιπόν ο αυτοκράτορας φιλοξένησε στην αυλή
του τον Πέρση Εμίρη Ghiyas Beg, γνώρισε και εντυπωσιάστηκε από την κόρη
του, την οποία αργότερα παντρεύτηκε, ενώ στον πατέρα της έδωσε αξίωμα
ανάλογο με αυτό του πρωθυπουργού. Μετά το γάμο της με τον αυτοκράτορα η
Nur Jahan αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός μαυσωλείου,
προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της. Η σχεδίαση και κατασκευή του
μαυσωλείου I’timad-ud-Daulah σηματοδοτεί τη μετάβαση από την πρώτη περίοδο
της μνημειακής αρχιτεκτονικής των Mughal στη δεύτερη κάνοντας χρήση
περισσότερων τεχνοτροπιών και διακοσμητικών στοιχείων. Πράγματι το
μαυσωλείο εντυπωσιάζει με την κομψότητα και τη φινέτσα του και δικαίως
χαρακτηρίζεται «Μικρό Taj» ή «Κοσμηματοθήκη». Το σχέδιο είναι συμμετρικό,
τετραγωνικό με τέσσερις πύλες - εισόδους, ενώ το οικοδόμημα βρίσκεται στο
κέντρο των κήπων (Char Bagh). Το τετραγωνικό κτίριο βρίσκεται τοποθετημένο
σε υπερυψωμένο επίπεδο με τέσσερις γωνιακούς πύργους, είναι επενδυμένο με
λευκό μάρμαρο και διακοσμημένο με ένθετους ημιπολύτιμους λίθους. Τα
διακοσμητικά σχέδια και τα μοτίβα είναι επηρεασμένα από την ισλαμική
παράδοση και αποτελούνται από αφηρημένα γεωμετρικά ή ατέρμονα σχέδια, τα
οποία θυμίζουν έντονα τα διακοσμητικά μοτίβα του Taj Mahal. Μεταφερόμαστε
στο θρησκευτικό κέντρο της πόλης, το Μεγάλο Τέμενος της Παρασκευής. Το
σχέδιο και η διακόσμηση θυμίζουν έντονα το Μεγάλο Τζαμί του Δελχί, καθώς και
εδώ ήταν ο Shah Jahan αυτός που διέταξε την ανέγερση του τέμενος στα μέσα
του 17ου αιώνα. Μία περσική επιγραφή στο εσωτερικό του ναού μάς πληροφορεί
πως ο Shah Jahan τον αφιέρωσε στην αγαπημένη του κόρη Jahanara Begum. Η
οργάνωση της σχεδίασης θυμίζει έντονα το αντίστοιχο τζαμί στο Δελχί και
αποτελείται από έναν μεγάλο τετράγωνο αίθριο χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από
επάλληλες τοξοστοιχίες. Κεντρικά βρίσκεται δεξαμενή με τέσσερα γωνιακά
παραδοσιακά ινδικά Chattris. Η προσπέλαση στο στεγασμένο χώρο γίνεται μέσω
μίας μεγαλοπρεπούς θολωτής πύλης Ivan, περσικής έμπνευσης. Υπάρχουν τρεις
θόλοι, ένας κεντρικός και δύο μικρότεροι, διακοσμημένοι με γεωμετρικά μοτίβα
από λευκό μάρμαρο και κόκκινο αμμόλιθο. Χωρίς να έχει το μέγεθος του
αντίστοιχου ναού στο Δελχί είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμος, έχει ελάχιστους
τουρίστες, κι έτσι ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ανενόχλητος τις λεπτομέρειες
και τα τεχνουργήματα, όπως το Mihrab (εσοχή προς την κατεύθυνση της Μέκκας)
και τον άμβωνα από λευκό μάρμαρο. Βρισκόμενοι στο κέντρο του

μουσουλμανικού τομέα της πόλης κάνουμε βόλτα στο Kinari Bazzar και
παρατηρούμε τις συνήθειες και τα έθιμα των κατοίκων της πόλης. Δείπνο και
διανυκτέρευση.



Ημέρα 4η: Άγκρα – Αμπανέρι – Φατεχπούρ Σικρί – Τζαϊπούρ




Ημέρα 5η: Τζαϊπούρ

Σήμερα διασχίζοντας την ινδική ενδοχώρα, θα επισκεφθούμε το Φατεχπούρ
Σικρί, την περίφημη «πόλη-φάντασμα» με τα υπέροχα παλάτια που έχτισε ο
αυτοκράτορας Ακμπάρ, αλλά εγκαταλείφθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυσή
της, λόγω έλλειψης ικανοποιητικής υδροδότησης και σήμερα αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα μνημεία της Ινδίας. Στη συνέχεια θα κάνουμε στάση στο χωρίο
Αμπανέρι όπου θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε ένα υπέροχο
«Μπαολί», δηλαδή μία δεξαμενή νερού χτισμένη με την παραδοσιακή κλιμακωτή
αρχιτεκτονική που άνθισε στη Βόρεια Ινδία. Άφιξη το απόγευμα στη Τζαϊπούρ,
την πρωτεύουσα της πολιτείας του Ρατζαστάν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο για
δείπνο και διανυκτέρευση.
Η πόλη της Τζαϊπούρ, πρωτεύουσα του Rajastan, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του
1727 από τον Μαχαραγιά Jai Singh. Μέσα σε πέντε χρόνια η ζούγκλα, οι βάλτοι
και τα χωριά της περιοχής μετατράπηκαν σε μία μοντέρνα πόλη με μεγάλους και
φαρδύς δρόμους σε οριζόντια και κάθετη διάταξη, σπίτια, καταστήματα και ναούς,
καθώς επίσης και το παλάτι στο κέντρο της. Η πόλη αναπτύχθηκε αμέσως και
γνώρισε μεγάλη οικονομική ακμή και το εμπόριο ανθούσε στις αγορές της.
Μεγάλα αρχοντικά (havelis) κατασκευάστηκαν, δείγμα του πλούτου και της
ευημερίας εκείνης της εποχής. Το 1876 ο τότε μαχαραγιάς έβαψε ροζ την πόλη,
προκειμένου να τιμήσει τον υψηλό καλεσμένο του, Πρίγκιπα της Ουαλίας και
μετέπειτα Εδουάρδο VII της Μεγάλης Βρετανίας. Έκτοτε καθιερώθηκε το
χαρακτηριστικό ροζ χρώμα κι η πόλη ονομάστηκε “Ροζ Πόλη”. Η ξενάγησή μας
ξεκινάει από το Φρούριο του Άμπερ, το οποίο βρίσκεται 11 χλμ. βόρεια από το
κέντρο της πόλης. Το φρούριο χτίστηκε τα τέλη του 16ου αιώνα από τον Raja
Man Singh, ο οποίος ήταν τοπικός πολέμαρχος κι ένας από τους στενότερους και
πιστότερους συνεργάτες και συμμάχους του αυτοκράτορα Akbar. Το παλάτι οχυρό είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο και αμμόλιθο. Αναπτύσσεται σε
τέσσερα επίπεδα και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων που
προστατεύει η UNESCO. Ανηφορίζουμε προς το κάστρο με τους ελέφαντες και
εισερχόμαστε σε αυτό από την Πύλη της Ανατολής (Suraj Pol). Ο ήλιος επίσης
ήταν το έμβλημα της δυναστείας των Kachawaha Rajputs. Βρισκόμαστε στο
πρώτο επίπεδο που ονομάζεται Jalebi Chowk, που στα αραβικά σημαίνει πλατεία
συγκέντρωσης του στρατεύματος. Είναι μία μεγάλη πλατεία με δύο πύλες, που
αποτελούσαν τις κύριες εισόδους του κάστρου, μία στα ανατολικά και μία στα
δυτικά. Εδώ ο μαχαραγιάς παρακολουθούσε παρελάσεις των στρατιωτών της
φρουράς του, οι οποίοι διέμεναν στις πτέρυγες περιμετρικά της πλατείας.
Επισκεπτόμαστε το ναό της Shila Devi και θαυμάζουμε τα περίτεχνα σκαλίσματα
από λευκό μάρμαρο και τις περίφημες ασημένιες πόρτες. Η θεότητα σχετίζεται με
τη λατρεία της θεάς Kali. Ο ναός είναι ο ιερότερος χώρος του κάστρου. Χτίστηκε
εξ’ αρχής μαζί με το κάστρο από τον Raja Man Singh, για να αποτελέσει το
τελετουργικό του κέντρο. Ο μαχαραγιάς έφερε την εικόνα της θεάς μετά από
επιτυχημένη εκστρατεία στην Ανατολική Βεγγάλη και την τοποθέτησε στο ναό.
Από την Πύλη των Ελεφάντων ανεβαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο του κάστρου
όπου βρίσκεται το Παλάτι για τις Δημόσιες Ακροάσεις (Diwan-I-Aam). Το κτίριο,
όπως άλλωστε και πολλά άλλα στο κάστρο είναι επηρεασμένο από την
αρχιτεκτονική των παλατιών της Δυναστείας των Mughal (Φρούριο - Παλάτι της
Άγκρα και του Δελχί). Την προσοχή όμως του επισκέπτη τραβάει η
μεγαλοπρεπής Πύλη Ganesh Pol, μία διώροφη περίτεχνα διακοσμημένη
κατασκευή, αφιερωμένη στον δημοφιλή θεό Ganesh, η οποία οδηγεί στα
ενδότερα του Παλατιού. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες, την
ανατολική και τη δυτική, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν περσικής έμπνευσης
κήποι (Char Bagh). Μερικά από τα πιο κομψά διακοσμημένα κτίρια του
συγκροτήματος βρίσκονται σ’ αυτήν την εσωτερική αυλή όπως το Sheesh Mahal,

το Παλάτι με τους καθρέπτες διακοσμημένο με δεκάδες ανακλαστικές επιφάνειες
και χρωματιστά κρύσταλλα σε συνδυασμό με ζωγραφισμένα πλαίσια και
ανάγλυφες εσοχές. Το εντυπωσιακό Sheesh Mahal είναι από τα παλαιότερα
κτίρια του κάστρου καθώς ξεκίνησε τον 16ο αιώνα, για να ολοκληρωθεί αρκετά
αργότερα την εποχή που ο Jai Singh ίδρυσε την Jaipur. Στο επόμενο και
τελευταίο επίπεδο επισκεπτόμαστε τα διαμερίσματα και τους χώρους των
επίσημων γυναικών και των παλλακίδων του μαχαραγιά (Zenana). Στο κέντρο
της αυλής βρίσκεται περίπτερο με κίονες και αψίδες, χαρακτηριστικό δείγμα
αρχιτεκτονικής των Rajput, όπου ο μαχαραγιάς περνούσε τον ελεύθερο χρόνο
του. Ο περιβάλλων χώρος ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες, οι οποίες, αν και
ξεθωριασμένες από το χρόνο, διατηρούνται μέχρι σήμερα. Κατηφορίζουμε, για να
συνεχίσουμε την ξενάγηση στο κέντρο της πόλης της Τζαϊπούρ, αφού κάνουμε
μία στάση για να φωτογραφήσουμε το Jal Mahal (υδάτινο παλάτι). Το παλάτι
βρίσκεται στο μέσον της τεχνητής λίμνης Man Sagar, η οποία βρίσκεται
βορειοανατολικά του κέντρου. Στο ανατολικό μέρος της λίμνης είναι ορατό το
μεγάλο φράγμα μήκους 300μ., κατασκευασμένο τον 16ο αιώνα. Στο κέντρο της
πόλης η πρώτη μας στάση είναι το Hawa Mahal (παλάτι των ανέμων), το οποίο
χτίστηκε το 1799 από τον μαχαραγιά Pratap Singh. Το πενταόροφο κτίριο με τα
953 μικρά παράθυρα και το ροζ χρώμα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο
της πόλης. Στη συνέχεια εισερχόμαστε στο συγκρότημα του παλατιού της
Τζαιπούρ, το οποίο κατασκευάστηκε από τον ιδρυτή της πόλης Jai Singh II
παράλληλα με την κατασκευή της πόλης από το 1729 έως το 1732. Από τους πιο
ενδιαφέροντες χώρους του παλατιού είναι η αίθουσα για τις ιδιωτικές ακροάσεις
Diwan-i-Khas. Εισερχόμαστε στον εσωτερικό αυλόγυρο μέσω της εντυπωσιακής
πύλης Singh Pol (πύλη των Λεόντων) με τις τεράστιες ορειχάλκινες πόρτες και τα
εντυπωσιακά λιοντάρια - φρουρούς δεξιά κι αριστερά. Η προσοχή επικεντρώνεται
στα δύο τεράστια ασημένια δοχεία που βρίσκονται στην αίθουσα, τα οποία είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο Guiness ως τα μεγαλύτερα παγκοσμίως με
χωρητικότητα 8.182 λίτρα. Τα δοχεία τα κατασκεύασε ο μαχαραγιάς Madho Singh
II, για να μεταφέρει πόσιμο νερό από τον Γάγγη γι’ αυτόν και την οικογένειά του,
όταν ταξίδεψε στο Λονδίνο το 1902 ως προσκεκλημένος στην τελετή στέψης του
Εδουάρδου VII. Από το Diwani-Khas μέσω διαδρόμου διακοσμημένου με τις
εικόνες των μαχαραγιάδων της δυναστικής οικογένειας περνάμε στον εσωτερικό
αυλόγυρο Pritam Niwas Chowk με τις τέσσερις περίτεχνα διακοσμημένες πύλες
και καταλήγουμε στο κυρίως κτίριο του συγκροτήματος, το επταόροφο Chandra
Mahal (παλάτι της Σελήνης), που υπήρξε κατοικία της πρώην βασιλικής
οικογένειας, η οποία παρά την απώλεια του βασιλικού τίτλου και των
δικαιωμάτων συνεχίζει να ζει και σήμερα σ’ αυτόν τον τομέα του παλατιού. Στο
συγκρότημα του παλατιού περιλαμβανόταν και το αστεροσκοπείο της πόλης
Jantar Mantar. Ο Jai Singh II εκτός από ικανός στρατιωτικός και πολιτικός ήταν
από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής του. Ασχολήθηκε με τα
μαθηματικά και την αστρονομία και κατόπιν μελέτης όλης της διαθέσιμης τότε
βιβλιογραφίας στα περσικά, αραβικά και σανσκριτικά και έχοντας εντοπίσει
ελαττώματα σε διάφορα όργανα της εποχής του, όπως π.χ. σε αστρολάβους και
ρολόγια, αποφάσισε να κατασκευάσει δικά του όργανα. Από τα όργανα
παρατήρησης που περιλαμβάνονται στο αστεροσκοπείο Jantar Mantar το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Samrat Yantra (Μεγάλο Ηλιακό Ρολόι). Το
Samrat Yantra είναι καταχωρημένο ως το μεγαλύτερο κι ακριβέστερο ηλιακό
ρολόι παγκοσμίως και μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα του αστεροσκοπείου
περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO. Συνεχίζουμε με το παζάρι της
πόλης, το οποίο βρίσκεται μπροστά από τη νότια πύλη του παλατιού (Tripolia
Gate). Αργά το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την
ομαδική προσευχή «Αάρτι» στον ινδουιστικό ναό που βρίσκεται εντός του
ανακτορικού συγκροτήματος της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.



Ημέρα 6η: Τζαϊπούρ (Φεστιβάλ Χόλι – Γιορτή της Άνοιξης)
Σήμερα θα γιορτάσουμε το περίφημο Χόλι, τη Γιορτή της Άνοιξης και των
χρωμάτων σε ένα αρχοντικό 200 χρόνων, στο Παλάτι Ντίτζι. Στο θαυμάσια

διακοσμημένο κήπο του, θα παραστούμε σε όλες τις εορταστικές τελετουργίες, θα
συμμετέχουμε στον «πόλεμο» των χρωμάτων και θα γευματίσουμε όλοι μαζί
υμνώντας των Κρίσνα και τη μητέρα Φύση. Το απόγευμα είναι αφιερωμένο στη
θαυμάσια αγορά της πόλης για τα τελευταία σας ψώνια.



Ημέρα 7η: Τζαϊπούρ - Δελχί




Ημέρα 8η: Δελχί

Αμέσως μετά το πρωινό, αναχωρούμε οδικώς για τη πρωτεύουσα της Ινδίας,
Δελχί, που στη μακρόχρονη ιστορία του αποτέλεσε το άθροισμα όχι δύο (Παλιό
και Νέο), όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά επτά ιστορικών πόλεων. Στη
σύγχρονη εποχή, επιλέχθηκε από τους Βρετανούς, να αντικαταστήσει τη
Καλκούτα ως πρωτεύουσα της Ινδίας το 1911 και μία νέα πόλη το Νέο Δελχί
πήρε σάρκα και οστά δίπλα στο ιστορικό Παλαιό Δελχί των Μουγκάλ. Η άφιξη
μας συνοδεύεται με επίσκεψη στο ναό του λωτού Μπαχάι, στο ναό Ναραγιαν
Λάξμι αφιερωμένο στη θεά του πλούτου και σε ένα ναό των Σιχ για να
θαυμάσουμε από κοντά τις δοξασίες τους. Στη συνέχεια μεταφορά στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
Η σύγχρονη πόλη (Νέο Δελχί) ιδρύθηκε το 1911, αφού οι Βρετανοί αποφάσισαν
να μεταφέρουν την πρωτεύουσα της Ινδίας από την Καλκούτα στην καινούρια
πόλη. Τον θεμέλιο λίθο της νέας πόλης τοποθέτησε ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος ο
Ε’ σε μια λαμπρή τελετή το Δεκέμβριο του 1911. Η σχεδίαση της νέας πόλης
ανατέθηκε σε δύο διάσημους αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής, τον Sir Herbert
Baker και τον Sir Edwin Lutyens. Η πόλη σχεδιάστηκε από την αρχή κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να συμβολίζει την αίγλη και την ισχύ της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Η ξενάγησή μας ξεκινάει από την Πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου). Σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Lutyens με έντονες
επιρροές από ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1921 και το μνημείο
εγκαινιάστηκε μαζί με την πόλη το 1931. Το Προεδρικό Μέγαρο (Rashtrapati
Bhavan) αποτελούσε τον πυρήνα της πόλης. Αποτελείται από τέσσερα πατώματα
και 350 δωμάτια που κάλυπταν μια επιφάνεια 19.000 τ.μ. Μέχρι πριν από μερικά
χρόνια ήταν το μεγαλύτερο προεδρικό μέγαρο παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός του
είναι ένας συνδυασμός από ευρωπαϊκά κλασικά πρότυπα με ινδικά στοιχεία στη
διακόσμηση. Το συγκρότημα πλαισιώνεται από τα Υπουργεία Αμύνης,
Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εμπορίου. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το
Μέγαρο του Κοινοβουλίου. Συνεχίζουμε για το κέντρο της Παλιάς Πόλης του
Δελχί αφού πρώτα κάνουμε μία στάση στο Rajghat, το μέρος όπου έγινε η καύση
της σορού του Μαχάτμα Γκάντι. Στα μέσα του 17ου αιώνα ο αυτοκράτορας
Shahjahan αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Άγκρα κι έχτισε
ένα παλάτι, το Κόκκινο Φρούριο (Lal Qila), το οποίο διατηρείται σε άριστη
κατάσταση. Ακριβώς απέναντι από το Κόκκινο Φρούριο εκτείνεται η πόλη που
φέρει το όνομα του αυτοκράτορα (Shahjahanabad). Το εντυπωσιακότερο σημείο
του Κόκκινου Φρουρίου είναι η Πύλη της Λαχόρης, που βρίσκεται ακριβώς
απέναντι από την Παλιά Πόλη, όπου στις 15 Αυγούστου 1947 ο πρώτος
πρωθυπουργός της Ινδίας Jawaharlal Nehru ύψωσε τη σημαία της χώρας.
Έκτοτε κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ινδίας, ο
εκάστοτε πρωθυπουργός υψώνει τη σημαία, εκφωνεί λόγο, παρακολουθεί
παρελάσεις κι άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Επόμενη στάση στο σημερινό μας
πρόγραμμα είναι το Μεγάλο Τζαμί της Παρασκευής (Jama Masjid), το οποίο
κατασκευάστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα μαζί με την Παλιά Πόλη και το Κόκκινο
Φρούριο, προκειμένου να αποτελέσει το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Είναι
χτισμένο σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο και δεσπόζει πάνω από την Παλιά Πόλη,
ενώ η αυλή του μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 25.000 πιστούς. Το
τζαμί είναι κατασκευασμένο από κόκκινο αμμόλιθο και λευκό μάρμαρο, ένας
συνδυασμός που θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα
αρχιτεκτονική των Mughal. Το Μεγάλο Τζαμί του Δελχί είναι το μεγαλύτερο της
Ινδίας. Συνεχίζουμε με το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Humayun. Ολοκληρώθηκε
το 1527 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σπουδαιότερου αυτοκράτορα των
Mughal, του Akbar. Το μνημείο σχεδιάστηκε από Πέρσες αρχιτέκτονες και γι’ αυτό

το λόγο είναι έντονο το περσικό στοιχείο με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες
αψίδες. Τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μαυσωλείου αποτέλεσαν
έμπνευση και πρότυπο για το σχεδιασμό του σημαντικότερου μνημείου των
Mughal, το Taj Mahal. Μία ωραία βόλτα με ρίσκο στην παλιά αγορά Chandni
Chowk θα κλείσει τη σημερινή μας ξενάγηση. Δείπνο και διανυκτέρευση.



Ημέρα 9η: Δελχί – Αθήνα
Μετά το πρωινό μας, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

Αναχωρήσεις & Τιμές


Κυ 25/02/2018

Διαμονή: 5* Ξενοδοχεία. Δίκλινο: 645€, Μονόκλινο: 1095€, Φόροι: 720€

Παρατηρήσεις:




Οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ κατ' άτομο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν
για τη συγκεκριμένη αναχώρηση.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων με Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν
ζήτησης.
Αν οι προτεινόμενες ημερομηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραμμα του ταξιδιού δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας και οι έμπειροι
συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαμβάνει:











Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Qatar Airways
Διαμονή: Ξενοδοχεία 5*
Γεύματα: Ημιδιατροφή καθημερινά
Μεταφορές
Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία)
Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις και εκδρομές: Πλούσιες ξεναγήσεις σε όλα τα αξιοθέατα
Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

