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India – Triunghiul de Aur 
Delhi- Jaipur- Fatehpur Sikri- Agra (Taj Mahal) 

 
 
 
 

 
„India are meritul de a fi adăugat o nouă dimensiune în Univers : aceea de a exista 

liber”, spunea Mircea Eliade, scriitorul care a încercat să cerceteze toate sensurile 

ascunse ale acestei ţări mistice. Iniţiaţii şi, în egală măsură, neiniţiaţii vor avea 

privilegiul de a descoperi un tărâm învăluit în aroma mirodeniilor şi savorilor 

locale, al ritualurilor şi tradiţiilor inedite, o realitate cu totul diferită faţă de lumea 

obişnuită în care trăiesc. În trei cuvinte : o ţară unică. 

 
 

   

De ce veţi iubi această călătorie : 
 
 

 Descoperiti vechiul Delhi într-un tur cu ricșa plimbandu-va pe aleile înguste 

și explorând cea mai veche moschee din Delhi. 

 Vizitati Minaretul Qutb, cel mai inalt minaret din lume realizat din caramida, 

obiectiv inclus in Patrimoniul UNESCO. 

 Ca toate monumentele din India, Fortul Amber te uimeste cu grandoarea sa! 

Poti alege sa urci dealul pe elefant sau poti face o plimbare pana in varf. Urcarea 

cu elefantul dureaza aproximativ 15 minute. 

 Taj Mahal nu este doar o capodoperă somptuoasă a arhitecturii indiene, ci și 

o oprire cu adevărat semnificativă în călătoria oricărui călător. Priviți cum răsare 

soarele peste clădirea emblematică. 

 
 

   

Program 
 
 

 Ziua 1: București – Delhi 

Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul cu escala spre Delhi. 

 
 

 Ziua 2: Delhi 

La aterizarea în Delhi, suntem întâmpinati de ghidul local. Transfer si cazare la 

hotel in Delhi. Timp liber pentru odihna la hotel. Dupa amiaza începem vizita în 

Delhi, însoţiţi de ghidul local. Facem un tur al oraşului vechi, ale cărui ziduri 

fortificate datează din secolul al XVII-lea vizitând Jama Masjid, cea mai mare 

moschee din India, construită în 1656. Ne îndreptăm spre Chandni Chowk, 

odinioară centrul oraşului Delhi, o piaţă exotică şi pitorească, plină de bazare, 

magazine şi diverse ateliere. 

De la 1195€ 
(Pret în limita locurilor 
disponibile) 

7 zile 

D A T E D E   P L E C A R E 

06.10 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Bilet de avion Bucuresti – Delhi si 

retur, zbor cu escală (orarul de zbor si 

ziua de operare (+/-1 zi) se pot 

modifica de catre compania aeriana); 

 Taxele de aeroport 

 Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispoziţie conform 

programului; 

 Transfer aeroport– hotel – aeroport 

 5 nopţi de cazare în hoteluri de 5* 

 5 mic dejun + 4 cine; 

 Spectacol de sunet şi culoare în 

Jaipur, include şi cina 

 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program; 

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice menţionate în program; 

 Plimbare cu ricşa in piaţa Chandni 

Chowk din Delhi; 

 Plimbare cu elefanţii (sau ca 

alternativă cu jeep-uri) la fortul 

Amber în Jaipur; 

 Ghizi locali 
 Conducător de grup român 
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Moment de răgaz : 

Pentru o experienţa locală inedita vă invităm la o scurtă o plimbare cu ricşa prin 

piaţa Chandni Chowk, unde vei avea ocazia să interacţionezi cu localnicii. 

 
Ajungem apoi la Red Fort (Fortul Roşu), cel mai important monument al oraşului 

şi palat al Imperiului Mughal construit de către Shah Jaehan în anul 1648. Vizita 

noastră continuă cu New Delhi, oraş planificat și construit pentru a deveni 

capitală începand din anul 1911 şi care a continuat să fie capitală și după 

retragerea trupelor britanice. Se vizitează Rhaj Ghat, memorial închinat lui 

Mahtma Ghandi, considerat Părintele Naţiunii, o platformă de marmură neagră 

care marchează locul unde la 31.01.1948 a avut loc ceremonia de incinerare a 

rămăşiţelor pământeşti ale conducătorului. Admirăm în turul nostru panoramic 

Indian Gate (Poarta Indiei), memorial construit în 1931 şi dedicat eroilor căzuţi 

în Primul şi al doilea Război Mondial, Rashtrapati Bhawan (Palatul 

Prezindenţial), construit în 1931, dar care până în 1950 a servit drept reşedinţă 

pentru Guvernatorul General la Indiei Britanice, Mormântul împăratului Mogul 

Humayum, construit în 1562 şi inclus în patrimoniul UNESCO înca din 1993, una 

din primele construcţii ale stilulul arhitectural Mughal. Programul de vizită în 

Delhi se încheie cu Minaretul Qutub, a cărui înălţime de 72 m îl plasează pe 

primul loc în lume între cele mai înalte minarete din cărămidă din lume. A fost 

construit în 1206 de către Qutub-ud-din-Aybak iar azi face parte din patrimoniul 

mondial UNESCO. Întoarcere la hotel pentru cazare. Hotel Vivanta Dwarka 5* 

(sau similar). Mese : cina 

 
 Ziua 3: Delhi – Jaipur 

După micul dejun vom pleca spre capitala Rajahstanului, Jaipur, cunoscut ca 

„oraşul roz”, culoare dată clădirilor oraşului cu ocazia vizitei din anul 1886 a 

prinţului britanic Albert. Oraşul a fost fondat în 1728 de către Maharaja Sawai Jai 

Singh II, conducătorul fortului Amber, iar cele 9 sectoare în care este împărţit, 

simbolizează cele 9 diviziuni ale universului. Ajunsi In Jaipru ne indreptam spre 

hotelul nostru si avem program liber. Pentru amatorii de shopping ne deplasăm 

în Bazarul Bapu (cel mai indicat loc de unde puteţi achiziţiona îmbrăcăminte 

tradiţională şi produse unicat realizate manual) şi respectiv în Bazarul Johari, 

renumita piaţă de unde oameni din toată lumea vin să cumpere bijuterii realizate 

manual. Cazare in Jaipur la hotel Radisson City Center 5* (sau similar). 

Mese : mic dejun si cina. 

 
 Ziua 4: Jaipur 

Mic dejun. Începem vizita dimineaţa devreme la Fortul Amber, având inclusă şi o 

plimbare cu elefanţii (sau ca alternativă cu jeep-uri). Fortul este un exemplu 

clasic al arhitecturii specifice zonei Rajasthanului, ascunzând în interior o 

frumuseţe de neegalat. Continuăm apoi cu Hawa Mahal (Palatul Vânturilor) care 

a fost construit în 1799 de către maharajahul Sawai Pratap Singh ca parte din 

Palatul Orașului cu funcția de zenana - camerere ale femeilor din harem. Funcția 

inițială a palatului era de a permite femeilor din harem de a observa viața 

cotidiană de pe stradă fără ca ele să poată fi văzute. Palatul are cinci niveluri, cele 

superioare mai puțin extinse ceea ce îi dă formă piramidală clădirii. Este 

construit din gresie roșie și roz, iar decorațiunile sunt formate din ghips. Fațada 

principală, cea care dă la stradă, are 953 ferestre mici prin care vântul pătrunde 

și astfel cladirea se menține răcoroasă tot timpul chiar și în zilele călduroase de 

vară. Ne îndreptăm spre Templul dedicat zeului Vishnu şi consoartei sale 

Lakshmi, cu mesajul inedit de toleranţă religioasă, construit de soţii Birla, ce s-au 

născut şi au încetat din viaţă opt decenii mai tărziu, în aceiasi luna şi în acelaşi 

an. În încheierea vizitei în Jaipur ne oprim mai intai la City Palace (Palatul 

Maharajahului), în centrul oraşului vechi, o îmbinare perfectă între arta 

Rajahstani şi cea Mughal, împărţit în mai multe curţi interioare, grădini şi clădiri, 

din care o parte s-au transformat în muzeu iar în cealaltă parte serveşte încă 

 

T A R I F U L N U   I N C L U D E 

 Taxa de viză + procesare pentru India 

90 € /persoana (se achită la înscriere) 

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi, 

se achită la faţa locului ; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 Excursiile opţionale pentru un grup 
minim de 20 de persoane 

 Alte taxe şi cheltuieli personale 

 Alte mese decât cele menţionate 

 Băuturile la mese 

 Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 Taxe de oraş plătibile la hotel 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E 

 Supliment single 290 € 

 Pentru grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 80 €/ pers. 
 

 
A C T E N E C E S A R E   P E N T R U 

O B T I N E R E A V I Z E I   D E   I N D I A 

 Formularul pentru viză completat; 

 Paşaport valabil minim 6 luni de la 

data călătoriei; 

 Copie în format electronic după prima 

pagină din paşaport cu detaliile 

personale : nume, data naşterii, 

numărul de paşaport, etc. 

 Copie după cartea de identitate; 

 Dacă aţi mai avut viză de India 

aplicată pe un alt paşaport, copie 

după acesta; 

 Asigurarea medicala valabilă pe 

perioada călătoriei; 

 O fotografie tip paşaport, în format 
digital color, pe fundal alb. 

 

 
B I N E D E   Ș T I U T 

 Viza pentru India E-TA se obtine 

online. Actele necesare se vor depune 

la sediul agenţiei la data comunicata 

ulterior. 

  Agenţia nu este răspunzătoare 

pentru cazul în care autorităţile 

refuză vreunui turist aplicarea vizei; 

În cazul neobţinerii vizei se reţin 

penalizările aferente serviciilor 

comandate la momentul aplicării 

pentru viză. Obţinerea vizei nu 

necesită prezenţa personală la sediul 

consulatului, însa acesta îşi rezervă 

dreptul de a chema la interviu orice 

persoană care aplică pentru 

obţinerea vizei. 
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drept reşedinţă pentru familia regală din Jaipur şi continuăm cu Jantar Mantar, 

cel mai mare din cele cinci observatoare astronomice construite în secolul al 

XVIII-lea. Cazare in Jaipur la hotel Radisson City Center 5* (sau similar). 

Mese : mic dejun 

 
Moment de răgaz: 

Vă invităm să participaţi la un program de cântece şi dansuri jaipureze 

organizat la un restaurant local. Spectacolul de sunete şi culoare este acompaniat 

de un meniu de preparate tradiţionale locale. 

 
 Ziua 5: Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra 

După micul dejun vom pleca spre Agra. Pe traseu vom vizita Fatehpur Sikri 

(Oraşul Victoriei), fosta capitală a Imperiului Mogul, construită în timpul domniei 

lui Akbar, în anul 1569. Însă după numai 14 ani oraşul a fost părăsit datorită 

lipsei severe de apă. Vizităm complexul rezidenţial al Împăratului Akbar şi 

Moscheea Jama Masjid cu mormântul sfântului sufist Salim Chisti. Seara sosire şi 

cazare în Agra la hotel Crystal Sarovar 4* (sau similar). Mese: mic dejun si cina. 

 
 Ziua 6: Taj Mahal – Sikandra – Delhi 

Mic dejun. Începem ziua cu vizita la Taj Mahal (eternul monument al dragostei), 

o construcţie “emblemă” pentru India, realizată din marmură albă la ordinul 

Sahului Jahan în memoria soţiei sale Mumtaz Mahal, construcţie începută în 

1631 şi finalizată după 22 de ani. Înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO palatul 

a fost caracterizat de către poetul şi cunoscutul om de cultură, Rabindranath 

Tagore, laureat al Premiului Nobel, ca “ o lacrimă de dragoste pe obrazul 

timpului “. Continuăm cu vizita la Fortul din Agra, un edificiu impozant realizat 

din calcar roşu care adăposteşte în interior Palatul Jahangir, grădini şi două 

moschei. Fortul a rămas o mărturie a grandorii şi puterii pe care mogulii au avut- 

o cândva. Ne îndreptăm apoi spre Mausouleul Marelui Vizir Itimad- Ud Daula, 

socrul Sahului Jahangir. După amiază plecare spre Delhi cu vizită pe traseu la 

Sikandra, la Mausoleul Împăratului Akbar cel mai important dintre conducătorii 

Moguli. Mausoleul a fost început chiar de Akbar, dar a fost finalizat de fiul 

acestuia, Sahul Jahangir. Seara, sosire în Delhi. Cazare in Delhi a hotel Vivanta 

Dwarka 5* (sau similar). Mese: mic dejun si cina. 

 
 Ziua 7: Delhi – Bucuresti 

Dupa micul dejun avem timp liber pana la ora transferului catre aeroportul din 

Delhi pentru zborul cu escala spre Bucureşti. Încărcaţi cu multe amintiri 

aterizăm in Bucureşti pe aeroportul Otopeni dornici să le împărtăşim celor dragi 

din experienţele noastre trăite în această frumoasă excursie. 

 
Orar informativ : compania Emirates 

06.10.2022 EK 2245 Otopeni 15.40 -  Dubai 21.35 

07.10.2022 EK 510 Dubai 03.55 - Delhi   09.05 

 
12.10.2022 EK 511    Delhi 11.00  -  Dubai 13.00 

12.10.2022 EK 2379 Dubai 18.55 - Bucuresti 23.20 

 

 Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru   astfel   de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul isi asumă riscurile de 

a-i fi refuzată intrarea si de aceea 

este obligat să informeze agentia 

asupra oricarui incident petrecut 

vreodată in afara granitelor României, 

precum si asupra oricarei tangente pe 

care o are cu statele in care are loc 

desfasurarea programului. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de aeroport 

şi a taxei de viză, în cazul în care 

valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană, respectiv de 

Ambasada Indiei; valoarea exactă a 

taxelor de aeroport va fi comunicată 

cu două săptămâni înaintea plecării, 

odată cu emiterea biletelor de avion. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul va primi 

tichetele locale. 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

contractate. Orice modificare aparuta 

ulterior va fi notificata in timp util. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

 Problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 
însoţitorul de grup. 
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A B C D 
BEST DEAL 

Reducere 
500 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 
300 € 

PROMO 

Reducere 
200 € 

STANDARD 

1195 € 1395 € 1495 € 1695 € 

Pret de persoana in camera dubla 
 

Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 
N O T E F I N A L E : 

 Termen de inscriere : Minim 4 saptamani inainte de data plecarii
 Grup minim 20 de persoane.
 Pentru grupuri mai mici de 20 de persoane (intre 15-19 persoane) se percepe un 

supliment de 80 € /persoana.
 
 

I 
 

 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 Preţurile sunt valabile pentru un 

număr limitat de locuri la zbor, după 

epuizarea cărora, turiştii vor putea să 

îşi dea acceptul pentru achitarea 

diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic. 

  Se acceptă partaj în cameră dublă la 

înscriere, iar dacă nu se închide se va 

plăti suplimentul de single 
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