
 
 

Δελχί 

 

Η τεράστια και πολύβουη πρωτεύουσα της Ινδίας μπορεί να θυμίσει σε πολλούς ένα 

πολύχρωμο και χαοτικό μελίσσι. Χρειάζονται μόνο μερικές ώρες για να δει κανείς την εκπληκτική 
γοητεία του Δελχί, που εκφράζεται μέσα από ήρεμους και γλυκούς ανθρώπους, εξωτικούς 

ήχους και πρωτοποριακές δραστηριότητες. Η καρδιά της Ινδίας χτυπά στους δρόμους της 
πρωτεύουσάς της, γεμάτη εκπληκτικά μνημεία, θαυμάσια μουσεία, κήπους απλωμένους 

παντού, ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή, πολύχρωμες αγορές κι ιστορικά κάστρα, ναοί και τζαμιά. 
Αυτή η πόλη, γεμάτη μυστήριο και σαγήνη, χωρίζεται σε δύο μέρη: από τη μία το θορυβώδες και 
γοητευτικό Παλαιό Δελχί, γεμάτο με μεσαιωνικά μαγαζιά, αρχιτεκτονικά κοσμήματα, τζαμιά, 

ναούς, ιερά και στενούς, πολύβουους δρόμους γεμάτους αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, 
ποδήλατα κι άμαξες. Από την άλλη, το αριστοκρατικό Νέο Δελχί, μία δυναμική μεγαλούπολη 

που φλερτάρει τόσο με την παράδοση, όσο και με το σύγχρονο κόσμο, γεμάτη τεράστιες 
λεωφόρους, όμορφα οικοδομήματα και καλοδιατηρημένα πάρκα. Το Δελχί είναι μία 

πολυπολιτισμική πόλη με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και μακραίωνη ιστορία που ξέρει να εξάπτει την 
περιέργεια, να διεγείρει τις αισθήσεις και να ζεσταίνει την ψυχή των επισκεπτών. 

 
 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Δελχί είναι από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, 
αποφεύγοντας τους ζεστούς μήνες (Μάρτιος με Ιούνιος) και την περίοδο των μουσώνων 

(Ιούλιος με Σεπτέμβριος). 
 

 

 Δελχί – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 6 10 14 20 26 28 27 26 24 18 11 7 

Μεγ(°C) 21 24 29 36 40 39 35 34 34 34 28 23 

 

 

 Με μία ματιά 
 

 Επισκεφθείτε το Κόκκινο Φρούριο 

 Θαυμάστε το Μιναρέ Κούτμπ 
 Φωτογραφίστε την Πύλη της Ινδίας φωτισμένη το βράδυ 

 Απολαύστε την εκπληκτική ομορφιά του Μαυσολείου Χουμαγιούν 
 Ξεναγηθείτε στο Purana Qila 

 Εξερευνήστε το Εθνικό Μουσείο του Νέου Δελχί 
 Περιπλανηθείτε στο Ναό Akshardham 

 Δείτε από κοντά την επίσημη κατοικία του Προέδρου της Ινδίας, το Rahtrapati Bhavan 
 Βιώστε την ιδιαίτερη κουλτούρα του Jama Masjid 

 Θαυμάστε την εκπληκτική αρχιτεκτονική του Ναού του Λωτού 
 Ψωνίστε στις υπέροχες υπαίθριες αγορές 
 Ξεναγηθείτε στο Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων 

 Απολαύστε την ομορφιά του Ναού Chhatarpur 
 Δοκιμάστε αυθεντικό ινδικό φαγητό 

 Περιπλανηθείτε στο Jantar Manter 
 Παρακολουθήστε μία παράσταση στο Αμφιθέατρο Kamani. 

 
 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Ινδία 
 Γλώσσα: Χίντι (Ινδικά) κι Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: +4 
 Νόμισμα: Ρούπια Ινδίας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 10 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Χάρτης Προορισμού 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 
πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί ή autorickshaw (τρίκυκλα ταξί). 
 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί 
σας λίγες Ρούπιες από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη 

σχετική ένδειξη. 
 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Δελχί, να προμηθευτείτε μία sim κάρτα 

από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, τα 
περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 
διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

Συνδυάστε το ταξίδι στο Δελχί με: 
 

 Τζαϊπούρ 
 Άγκρα 
 Ρατζαστάν 

 Βαρανάσι 
 Μπενάρες 

 Ουανταϊπούρ 
 Κεράλα 

 Γκόα 
 Ματούρα 

 Βομβάη 
 Καρνατάκα 

 Νεπάλ 



Δραστηριότητες 

 

 
 

1) Μιναρές Κουτμπ 
 

Ο Μιναρές Κούτμπ είναι ένα από τα κορυφαία 
αξιοθέατα του Δελχί και διάσημο Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Με ύψος 
73 μέτρα, αυτός ο πύργος ιδρύθηκε το 1192 από 

τον πρώτο αυτοκράτορα του Δελχί, τον Qutb-ud-
din Aibak, παίρνοντας και το όνομά του. Πρόκειται 

για τον ψηλότερο μιναρέ στην Ινδία κι είναι 
χτισμένος καθαρά από μάρμαρο και κόκκινο 

ψαμμίτη. Διαθέτει σπειροειδή σκάλα με 379 
σκαλοπάτια. 

 
 
 

2) Ναός του Λωτού 
 

Ο Ναός του Λωτού είναι ένα αρχιτεκτονικό έργο 
τέχνης. Ολόκληρο το συγκρότημα είναι 

κατασκευασμένο από καθαρό μάρμαρο. Το 
παγκόσμιο σύμβολο της ειρήνης, ο λωτός, δίνει 

στο ναό, όχι μόνο το όνομά του, αλλά και το 
σχήμα του. Οι φωτογραφίες κι οι ομιλίες 

απαγορεύονται αυστηρά στο εσωτερικό του ιερού. 
Ανοιχτός σε όλες τις κάστες και τα δόγματα, ο 

ναός είναι ιδανικό μέρος για όσους θέλουν να 
διαλογιστούν και να προσευχηθούν. Γνωστός κι 
ως Bahá’í House of Worship,  διαθέτει εννέα 

πλευρές και περιβάλλεται από εννέα πισίνες. Χτίστηκε το 1986 κι είναι ένα από μέρη με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως. Παραδόξως, εδώ δεν θα συναντήσετε είδωλα, 

θρησκευτικές εικόνες και σύμβολα πίστης. 
 

 
3) Akshardham Temple 

 
Ένας τόπος λατρείας γεμάτος εκθέματα, βόλτες με 

βάρκες, σόου με νερό και καταπράσινους κήπους, 
ο ναός Akshardham βρίσκεται στο Νότιο Δελχί και 

δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην Ινδία – κι όλο τον 
κόσμο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

ινδουιστικούς ναούς στον κόσμο. Η αρχιτεκτονική 
ομορφιά κι η διακόσμηση της περιοχής σίγουρα 
θα σας καταπλήξουν. Όπως και στο Ναό του 

Λωτού, οι φωτογραφίες απαγορεύονται αυστηρά 
στο εσωτερικό. Ολοκληρώθηκε μόλις το 2007, 

ωστόσο μοιάζει με αρχαίο ναό. Έχει ύψος 43 μέτρα 
κι είναι σκαλιστός με ζώα, φυτά, θεούς, χορευτές και μουσικούς. 



4) Purana Qila 

 

Το Purana Qila, γνωστό κι ως Παλαιό Φρούριο, 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της 

περιοχής για αιώνες κι επηρεάστηκε ιδιαίτερα από 
τη μουσουλμανική θρησκεία. Έχει έκταση δύο 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ θα εξερευνήσετε 
προμαχώνες και τρεις μεγάλες πύλες με ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή θέα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Προσφέρονται βόλτες με βάρκα για να 

επισκεφθείτε μερικά από τα αξιοθέατα της 
περιοχής. 
 

 
 

 
5) Μαυσωλείο Χουμαγιούμ 

 
Μέσα σε έναν υπέροχο, τετράγωνο κήπο, το 

Μαυσωλείο Χουμαγιούν είναι το ψηλότερο 
μαυσωλείο κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο 

κα κόκκινο ψαμμίτη. Οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες 
του μαυσωλείου επηρέασαν την κατασκευή του 

Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα έναν αιώνα αργότερα κι 
είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής 

των Μουγκάλ. Χτίστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα 
από τη Haji Begum ως μέρος ταφής για τον άντρα 
της. Περιβάλλεται από πλούσιους, επίσημους 

κήπους κι άλλους τάφους. 
 

 
 

 
6) Εθνικό Μουσείο 

 
Το Εθνικό Μουσείο του Νέου Δελχί είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα μουσεία στην Ινδία, εκπροσωπώντας 
τις μεγαλύτερες ιστορικές περιόδους της χώρας. Οι 

κυριότερες εκθέσεις περιβάλλουν αρχαιολογικά 
ευρήματα, εικόνες, βάζα, κοσμήματα, σφραγίδες, 
χάλκινα γλυπτά, μουσικά όργανα, ταπετσαρίες, 

μάσκες φυλών, σπαθιά και τοιχογραφίες. Η πιο 
σημαντική έκθεση είναι αυτή της Κεντρικής Ασίας 

και περιλαμβάνει μεταξωτά, γλυπτά κι αντικείμενα 
που σχετίζονται με το Δρόμο του Μεταξιού, ο 

οποίος εκτείνεται μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. 
 

 
 

 
 



Φαγητό και Διασκέδαση  

 

 

 Masala Dosa 

 

Το πιάτο αυτό έχει τις ρίζες του στην περιοχή 
Καρνατάκα. Πρόκειται για μία κρέπα με ρύζι κι η 

προετοιμασία του είναι σχετικά απλή, αν κι είναι 
χρονοβόρα. Σε νερό μουλιάζουν το ρύζι και τις 

φακές για πέντε με έξι ώρες. Έπειτα μαγειρεύεται και 
σερβίρεται μέσα σε κρέπα. Ακόμα, προσθέτουν 

κάρυ, πατάτα και κρεμμύδι. Συνοδεύεται από 
διάφορες σως.  

 
 
 

 
 

 Rogan Josh 

 

Το Rogan Josh είναι ένα πιάτο με αρνί μαγειρεμένο 
με κάρυ κι αρωματικά. Έχει προέλευση από την 

περσική κουζίνα, ωστόσο οι Ινδοί έχουν βάλει τις 
δικές τους πινελιές, απογειώνοντάς το. Περιέχει 

συγκεκριμένο μείγμα μπαχαρικών, τζίντζερ και 
σκόρδο κι είναι ένα γευστικό πιάτο που λατρεύουν 

ντόπιοι και τουρίστες σε όλη τη χώρα. Αν και θα 
συναντήσετε πολλές παραλλαγές, το αποτέλεσμα 
πάντα θα σας ενθουσιάζει. 

 
 

 
 

 
 Ψώνια 

 
Το Δελχί είναι μία πόλη από την οποία δεν μπορείτε 

να φύγετε αν δεν έχετε κάνει κάποια βασικά ψώνια. 
Γεμάτη υπαίθριες αγορές κι εμπορικούς δρόμους, 

εγγυάται πως θα βρείτε κάτι να σας ταιριάζει. 
Επισκεφθείτε το Dilli Haat και το Janpath Market 
για να ψωνίσετε τα σουβενίρ και τα αναμνηστικά 

σας. Ωστόσο, η πόλη διαθέτει και πολυτελείς 
αγορές κι εμπορικά κέντρα, όπως το DLF Emporio, 

το Select City Walk και το Pacific Mall. 
 

 
 

 
 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 
 

Η νυχτερινή ζωή της πόλης είναι συγκεντρωμένη 
στο Νέο Δελχί. Γεμάτη κλαμπ που παραμένουν 

γεμάτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πιάνο 
μπαρ, τζαζ κλαμπ και παμπ, θα σας αποζημιώσει 

σίγουρα μία νύχτα εδώ. Πολλά από tα φημισμένα 
νυχτερινά κέντρα του Δελχί βρίσκονται μέσα σε 

ξενοδοχεία. 
 

 
 
 

 
 

 

Μονοήμερες εκδρομές από το Δελχί 
 

 
 Άγκρα και Ταζ Μαχάλ 

 
Το Ταζ Μαχάλ δεν είναι το μόνο αξιοθέατο που 

αξίζει να επισκεφθείτε στην επίσκεψή σας στην 
Άγκρα. Κατευθυνθείτε προς το Φρούριο της Άγκρα 
και την «Πόλη των Φαντασμάτων» του Fatehpur 

Sikri. Το Ταζ Μαχάλ χτίστηκε από το Shah Jahan 
στη μνήμη της αγαπημένης του συζύγου Μουμτάζ 

Μαχάλ. O παππούς του, Άκμπαρ ίδρυσε το 
Φρούριο Άγκρα και την «Πόλη των 

Φαντασμάτων». Αυτά τα αξιοθέατα αποτελούν 
λαμπρά παραδείγματα αρχιτεκτονικής της εποχής 

των Μουγκάλ. Ιδιαίτερα μαγευτική στιγμή για να 
επισκεφθείτε το Ταζ Μαχάλ είναι κατά την ανατολή του ηλίου. 

 
 

 Τζαϊπούρ 
 
Το να περάσετε ένα βράδυ σε ένα από τα υπέροχα 

παλάτια του Τζαϊπούρ είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε 
να κάνετε. Ωστόσο, αν δεν έχετε πολύ χρόνο, 

αφιερώστε την ημέρα για να γνωρίσετε την 
αυτοκρατορική κληρονομιά της πόλης. Τα ιστορικά 

αξιοθέατα που δεν θέλετε να χάσετε είναι το City 
Palace, το Hawa Mahal, το Amer Fort και το 

Nahargarh Fort. Για να ψωνίσετε τα αναμνηστικά 
σας κατευθυνθείτε στο Bapu Bazzar, όπου θα 

βρείτε τα πάντα, από ινδικά υφάσματα κι όμορφα 
παπούτσι μέχρι μπαχαρικά. 

 
 
 



 Παλάτι – Φρούριο Neemrana 

 

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μία 
ξεκούραστη απόδραση από το χάος της πόλης, 

προτείνουμε την επίσκεψη στο γραφικό Παλάτι – 
Φρούριο Neemrana. Χτισμένο στους λόφους 

Aravalli, το χωριό διαθέτει εκπληκτική θέα. Μία 
βόλτα στο χωριό θα σας οδηγήσει σε μοναδικά, 

τοπικά καταστήματα και μικρούς ναούς. 
Αναζητήστε τοπικές λιχουδιές και πιάτα. Αν έχετε 

χρόνο, με τη δύση του ηλίου παρακολουθήστε μία 
παράσταση παραδοσιακών χορών του 
Rajasthani. 

 
 

 Εθνικό Πάρκο Ranthambhore 

 

Οι λάτρεις της άγριας ζωής θα λατρέψουν μία 
μονοήμερη εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο 

Ranthambhore, στο οποίο θα θαυμάσετε τίγρεις, 
λεοπαρδάλεις και μακάκους, καθώς κι αμέτρητα 

άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, στην 
ινδική έρημο. Αυτό το πάρκο βρίσκεται στο 

γειτονικό Ρατζαστάν κι είναι εύκολα προσβάσιμο. 
Ακολουθήστε μία από τις οργανωμένες ξεναγήσεις 

κι ανακαλύψτε τα μυστικά της άγριας φύσης του 
Ρατζαστάν, καθώς και τις σύγχρονες προσπάθειες 
διατήρησης αυτού του οικοσυστήματος και της 

εξάλειψης της λαθροθηρίας. Σε όλο το πάρκο θα 
βρείτε εστιατόρια και καντίνες. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

