
Бундельханд – Земля Забутих Королів   
 
8 днів – 521 долар, з 28.09 виліт по субботам, щотижня до 08.02.2020 
Ваше місто/Київ – Делі – Гваліор – Мітавалі – Падавалі – Батешвар – Сонагірі – Датія – Орчха –

 Гарх Кундар – Дхубелла – Кхаджурахо – Джансі – Делі – Ваше місто/Київ 

У вартість входить 
Залізничні квитки Делі – Гваліор; у кондиційованому вагоні 
(AC Chair Car) 
Проживання в номері обраної категорії; щоденний сніданок - 
BB/сніданок і вечеря - HB (за вибором) 
Трансфери; за програмою 
Додаткові послуги. 
Супровід гіда й екскурсії за маршрутом; у кондиційованому 
транспорті. 

У вартість не входить 
Будь-які авіаперельоти; 
Вхідні квитки; USD 110 приблизно на 1 особу 
Чайові гіду/водієві; 
Віза; 
Медична страховка. 

Обов'язкові доплати на свята: 

Вартість 

 

Бюджет (3*) Стандарт (4*) Делюкс (5*) 

Diwali 27-10-2019 
Sunday  

USD 40 Per Person (включає індійський традиційний одяг + пуджа/індійські 
солодощі + феєрверк + святкова вечеря + транспорт і гід) 

X-mas Eve Dinner 24-12-
2019 Wednesday  

30 50 80 

New Year Dinner 31-12-
2019 Tuesday  

50 65 100 

Holi 10-03-2020 
Tuesday  

USD 40 Per Person (включає індійський традиційний одяг + натуральні 
фарби для гри Холі + фестивальні закуски і напої (безалкогольні) + гід) 

 
Якщо туристи прилітають раніше або вилітають пізніше, ніж як зазначено в програмі, то зустріч і 
розміщення проводиться за додаткову оплату. Увага: туристи, в залежності від прильоту / вильоту в 
/ з Делі, за додаткову плату можуть замовити додаткову ніч / додатковий трансфер / або додаткову 
екскурсію по Делі з професійним гідом. 
 
Додаткові послуги: 
Традиційне вітання в аеропорту з гірляндами. 
Доступ до програми на мобільному додатку – з 1 жовтня. 
Вай-фай під час туру. 
Бахіли для відвідування релігійних установ. 
Хустка для покриття голови під час відвідування сикхського храму. 
Карта Індії від компанії. 
Щоденник і ручка для запису спогадів про тур. 
Обмін валют. 
Усі штатні податки/ парковки/ платні дороги. 

Готелі: за відсутності місць у певному готелі, буде надано номер в іншому готелі такої ж категорії. 
Реєстрація о 14:00, виселення об 11:00 (усі готелі розташовані поблизу). 

Місто /  
Ночі 

 

Бюджет (3*) Стандарт (4*) Делюкс (5*) 

Делі / 2 

 

Hotel Divine Paradise 

 http://www.divine-
paradise.com  

The Athena 
http://www.theathenahotel.com  

The Suryya 

www.thesuryaa.com  

Гваліор / 
2  

Land mark NM Gwalior 

http://www.hotellandmarkgwa

lior.com/ 

Clarks In & Suite Gwalior 

http://www.clarksinnsuitesgwa
lior.com/ 

Radisson Gwalior  

https://www.radisson.com/g
walior-hotel-mp-
474011/indrdgl 

Орчха / 1 Orchha Resort Orchha Palace Orchha Palace 

http://www.divine-paradise.com/
http://www.divine-paradise.com/
http://www.theathenahotel.com/
http://www.thesuryaa.com/
http://www.hotellandmarkgwalior.com/
http://www.hotellandmarkgwalior.com/
http://www.clarksinnsuitesgwalior.com/
http://www.clarksinnsuitesgwalior.com/
https://www.radisson.com/gwalior-hotel-mp-474011/indrdgl
https://www.radisson.com/gwalior-hotel-mp-474011/indrdgl
https://www.radisson.com/gwalior-hotel-mp-474011/indrdgl


https://www.orchharesort.com/ https://orchhapalace.com/ https://orchhapalace.com/ 

Кхаджур
ахо / 2 

Hotel Isabel Palace 

www.hotelisabelpalace.com 

Syna Heritage 
http://synaheritagehotel.com  

Clarks Khajuraho 
http://www.hotelclarks.com/k
hajuraho/ 

Вартість: вказані ціни дійсні з 28.09.2019 до 02.05.2020 

Вартість 

 

Бюджет 
(3*) 

Стандарт 
(4*) 

Делюкс 
(5*) 

Вартість туру на одну людину при 2-х/ 3-х місному розміщенні 
BB 

521 579 660 

Вартість туру на одну людину при 2-х/ 3-х місному розміщенні 
HB 

560 635 730 

Доплата за одномісний номер 200 250 323 

 

День 1, субота Ваше місто/Київ – Делі 
Прибуття в Делі. Зустріч в аеропорту з представником компанії. Трансфер у готель. Розміщення. 
 
День 2, неділя Делі 
Сніданок. О 10:30-11:00 екскурсія в Храм Лотоса (храм релігії Бахаїзму), який також відомий під 
назвою Храм Усіх Релігій. Оглядова екскурсія по Старому Делі. Обід о 14:30-15:00. 
 
День 3, понеділок Делі – Гваліор 
Сніданок у готелі. 7:15 трансфер на залізничний вокзал для поїздки у Гваліор. Екскурсія по місту.  
Обід о 14:30-15:00. 
 
День 4, вівторок Гваліор – Мітавалі – Падавалі – Батешвар 
Сніданок о 7:30-8:00. Поїздка в околиці Гваліора для екскурсії в Мітавалі, Падавалі та Батешвар. 
 
День 5, середа Гваліор – Сонагірі – Датія – Орчха 
Сніданок у готелі. 7:30-8:00 переїзд в Орчху. По дорозі відвідування Сонагірі та Датія. 
Прибуття в Орчху, реєстрація в готелі. Обід о 14:00-14:30. Екскурсія по місту Орчха.  
 
День 6, четвер Орчха – Гарх Кундар – Дхубелла – Кхаджурахо 
Сніданок у готелі. 9:00 переїзд у Кхаджурахо. По дорозі відвідування Гарх Кундар форту і музею 
Дхубелла. Обід о 14:00-14:30. Прибуття в Кхаджурахо, реєстрація в готелі.  
 
День 7, п'ятниця Кхаджурахо 
Сніданок у готелі. Факультативна екскурсія в Національний парк Панна. Примітка: вартість вхідних 
квитків + транспорт + натураліст англомовний гід у Національний парк Панна (для 1-6 туристів = 
USD 100) – оплачується додатково. Обід о 12:00-12:30. 
Екскурсія на водоспад Ранех. Далі вниз від водоспаду розташований заповідник – Кен Гавіал.  
Примітка: вартість вхідних квитків на водоспад Ранех і в заповідник Кен Гавіал (для 1-6 осіб – USD 
12) оплачується додатково. 
 
День 8, субота Кхаджурахо – Джансі – Делі – Ваше місто/Київ 

Сніданок у готелі. Екскурсія по храмах Кхаджурахо. Обід о 12:00-12:30.Після закінчення екскурсії 

переїзд в Джансі для посадки на поїзд до Делі. Після прибуття в Делі 23-30 трансфер в аеропорт 

на реєстрацію міжнародного рейсу для перельоту додому. (Розміщення в готелі не передбачено!) 

Відправлення з Делі (після 4:00 - неділя). Примітка: опція польоту з Кхаджурахо в Делі доступна в 

суботу AI-405 15:15 - 18:30 через Варанасі тим же рейсом. Борт не треба міняти. 

 

 

 

https://www.orchharesort.com/
https://orchhapalace.com/
https://orchhapalace.com/
http://www.hotelisabelpalace.com/
http://synaheritagehotel.com/
http://www.hotelclarks.com/khajuraho/
http://www.hotelclarks.com/khajuraho/

