
Груповий тур: Золотий трикутник + Кхаджурахо + Керала 

01.02.2020 
15 днів – 2090 доларів 

 
Делі – Джайпур – Фатехпур-Сікрі – Агра – Джансі – Орчха – Кхаджурахо – Ковалам – Делі 

 
У вартість входить 
Всі перельоти згідно програми; 
Проживання в готелях; на базі сніданків 
Всі трансфери; 
Екскурсії за програмою; в супроводі гіда Феєрії 
Додаткові послуги. 

У вартість не входить 
Віза однократна віза на 30 днів  в період з 
липня по березень - 30 доларів; 
Страховка 15 USD; 
Вхідні квитки; 140 USD за весь період туру 
Все, що не вказано в параграфі "включено". 
Особисті витрати. 

 
День 1 Делі 

Ви прибуваєте в Делі, столицю Індії. Зустріч в аеропорту з представником компанії. Трансфер до готелю. 
Розміщення. Відпочинок. 

 

День 2 Делі 

Після сніданку починаємо екскурсію по Делі з відвідуванням храму Бірла, де Ви познайомитеся з культурним 
і релігійним життям місцевих мешканців. Увечері відвідування дивовижно красивого храмового комплексу 
Акшардам – найбільшого індуїстського храму в світі. 

 

День 3 Делі – Джайпур 

Сніданок. Продовження екскурсії по Делі. Відвідування комплексу Кутуб Мінар зі знаменитою 72-метровою 
вежею і залізною колоною, яка витримала випробування часом і не поржавіла за 2000 років. У другій 
половині дня переїзд у Джайпур. 

 

День 4 Джайпур 

Після сніданку Ви вирушите в околиці Джайпура, у древню столицю раджпутів – Амбер. Подорож у форт 
Амбер на слонах або джипі. Після цього екскурсія по рожевому місту. За додаткову плату – поїздка в етнічне 
село Чокі Дхані, де Ви насолодитеся місцевими танцями та розвагами. 

 

День 5 Джайпур – Агра 

Після сніданку переїзд до Агри. По дорозі відвідування Абханері – де в 9-му столітті було побудовано 
найглибший і найдавніший ступінчастий колодязь у світі (Чанд Баорі). Також відвідування Фатехпур-Сікрі. 

 

День 6 Агра 

Вранці відвідування Тадж Махалу (закритий по п'ятницях). Відвідування Червоного Форту, який був 
резиденцією монгольських імператорів протягом 300 років. Також відвідування Сікандра та Ітмад-уд- 
Даула (міні-тадж). 

 

День 7 Агра – Джансі – Орчха – Кхаджурахо 

Після сніданку рано-вранці трансфер на залізничний вокзал для відправлення в Джансі. Приїзд у Джансі і 
переїзд у Кхаджурахо. По дорозі відвідання Орчхи. 

 

День 8 Кхаджурахо – Джансі – Делі 

Після сніданку в готелі Ви вирушите на оглядову екскурсію по храмах Кхаджурахо. Після екскурсії Ви 
вирушите в Джансі для посадки на поїзд до Делі. 

 

День 9 Делі – Трівандрум 

Вранці після сніданку Ви вирушите в аеропорт для перельоту в Трівандрум. Переїзд у Ковалам. Розміщення 
в одному з кращих аюрведичних готелів Керали – Uday Samudra Leisure Beach Hotel & Spa. 

 

День 10-14 Ковалам 

Відпочинок. Для охочих за додаткову плату можливі додаткові екскурсії: 
1. Прогулянка на хаусботі по мальовничому озеру (розрахована на половину дня). 
2. Екскурсія в Каньякумарі (розрахована на більшу частину дня). 

 

День 15 Ковалам – Київ 

Виселення з готелю. Трансфер у Міжнародний аеропорт для перельоту додому.Відправлення з Trivandruma. 
 

Додаткова інформація 

Додаткові послуги, що входять у вартість: 
Катання на слонах / джипі; 
Залізничні квитки Агра – Джансі та Джансі – Делі в кондиційованому вагоні; 
Хаусбот у Кералі з харчуванням; 
Трансфер у Кералі за програмою; 
Всі податки. 


