
 

Δηάξθεηα:  8 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 27/05, 24/06, 22/07, 05, 12, 19/08 & 02, 23/09 
 

ΙΝΔΙΑ - ΥΡΤΟ ΣΡΙΓΩΝΟ 
Η γνεηεία ελόο ηαμηδηνύ ζηελ Ιλδία ζπλδέεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ αλζξώπηλνπ ζηνηρείνπ. Οη 

Ιλδνί θεκίδνληαη γηα ηελ εξεκία θαη ηελ γιπθύηεηά ηνπο. Εθείλν πνπ κε ηελ πξώηε καηηά 

εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε είλαη ε απνπζία ηεο ςπρξόηεηαο θαη ηεο ερζξηθήο αλσλπκίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα πιήζε ηεο Δύζεο. Απηή ε απέξαληε ππνήπεηξνο, ε γεκάηε κπζηήξην θαη ζαγήλε, 

πνπ απνηέιεζε ρσλεπηήξη ιαώλ θαη ζξεζθεηώλ, πξνθαιεί ηα πην έληνλα θαη αθξαία ζπλαηζζήκαηα 

ζηνλ επηζθέπηε. Τελ Ιλδία κπνξεί θαλείο λα ηελ ιαηξέςεη ή λα ηελ κηζήζεη γηα πάληα. Έλα ηαμίδη 

ηόζν πινύζην ζε εηθόλεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη βέβαηνλ πνπ ζα ραξαρηεί αλεμίηεια ζηε κλήκε 

ζαο γηα πάληα. 

 

Πξόγξακκα Εθδξνκήο 

 
1ε κέξα: Αζήλα - Δειρί  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα ην Γειρί κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 
2ε κέξα: Δειρί  

Λέγνληαο: “Σουπραμπχάτ” –  “θαιεκέξα ζαο” ζα μεθηλήζνπκε ηε ζεκεξηλή καο μελάγεζε, 
αθηεξσκέλε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Ιλδίαο, ην παιαηό θαη λέν Γειρί. Γύν ζπλερόκελεο 

γεσγξαθηθά πόιεηο, ηόζν δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο Μηα πόιε κνλαδηθή, πνπ θνπβαιά ηελ 
ηζηνξία ρηιηάδσλ εηώλ, θνηηίδα ζξεζθεπηηθώλ δνγκάησλ, θηινζνθηθώλ ζηνραζκώλ, κηα 
πόιε γεκάηε ρξώκαηα θαη αξώκαηα, κνλαδηθή θαη απιά ππέξνρε. ην παιαηό Γειρί νη 

εηθόλεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε. Αδηάβαηνη δξόκνη κε έλα πνιύρξσκν πιήζνο λα 
θπθινθνξεί αλάκεζα ζε απηνθίλεηα, ξίθζν, αγειάδεο, πνδήιαηα θαη αηειείσηα 

θνξλαξίζκαηα. Κάπνπ αλάκεζά ηνπο θαη εκείο, πάλσ ζε πνδήιαηα (ξίθζν, ε νλνκαζία ηνπο 
όπσο θαη ησλ κεραλνθίλεησλ κνηνπνδειάησλ), λα θάλνπκε βόιηα ζην chandni chowk, 
ηελ αγνξά ηεο πόιεο, εληππσζηαζκέλνη από ην πνιύβνπν κειίζζη γύξσ καο. πλερίδνπκε 

γηα ην κεγάιν Σδακί, έδξα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο, θαηαζθεπαζκέλν από θόθθηλν 
ςακκίηε θαη ιεπθό κάξκαξν, ην νπνίν δεζπόδεη ζηνλ ιόθν ηεο πεξηνρήο θαη μερσξίδεη γηα 

ην κέγεζόο ηνπ θαζώο κπνξεί λα θηινμελήζεη έσο θαη 25.000 άηνκα. Θα πεξάζνπκε από ην 
Κόθθηλν Φξνύξην, όπνπ πξσηαγσληζηεί ε Πύιε ηεο Λαρόξεο. Δθεί ζηηο 15/08/1947 
πςώζεθε ε ζεκαία ηεο αλεμάξηεηεο Ιλδίαο θαη θάζε ρξόλν ηελ ίδηα κέξα ν πξσζππνπξγόο 

ηεο ρώξαο εθθσλεί ηνλ θαζηεξσκέλν ιόγν. Απέλαληη από ην παιαηό Γεκαξρείν, δεζπόδεη ν 
λαόο ησλ ηρ, ηεο κνλνζεηζηηθήο ζξεζθείαο πνπ μεθίλεζε ηνλ 15ν αηώλα κε επηξξνέο 

θπξίσο από ηνλ Ιλδνπηζκό θαη ην Ιζιάκ. πλερίδνπκε γηα ην Νέν Γειρί, ζε απόζηαζε 8 ρικ. 
λόηηα από ηελ παιηά πξσηεύνπζα ηεο Ιλδίαο. Αλ θαη ε απόθαζε ηεο ίδξπζεο ηεο λέαο απηήο 
πόιεο αλάγεηαη ζην 1912, ε αλέγεξζή ηεο νινθιεξώζεθε ην 1929. Σν Νέν Γειρί είλαη κηα 



 

σξαία πόιε κε θαξδείο δξόκνπο θαη κεγάιεο πιαηείεο, όπνπ ηα κεγαινπξεπή θπβεξλεηηθά 
θηίξηα δηαδέρνληαη ηα ηδησηηθά κέγαξα Ιλδώλ κεγηζηάλσλ πνπ έρνπλ κεηαθέξεη ηηο έδξεο 

ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο εθεί. Δληππσζηαδόκαζηε από ην Πξνεδξηθό Μέγαξν, ην Κνηλνβνύιην, 
ηηο ιεσθόξνπο ησλ Πξεζβεηώλ, θαη ηελ Πύιε ηεο Ιλδίαο, ρηηζκέλε πξνο ηηκήλ ησλ Ιλδώλ 
ζηξαηησηώλ πνπ έπεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. Θα μελαγεζνύκε ζηνλ αξραηνινγηθό 

ρώξν, όπνπ δεζπόδεη ν κηλαξέο Κνπηνύκπ, θαη ζα επηζθεθηνύκε ηνλ ηύκβν ηνπ 
Υνπκαγηνύλ, ηνπ 2νπ ζηε ζεηξά εγέηε ηεο δπλαζηείαο ησλ Μνπγθάι. Οινθιεξώλνπκε ηε 

μελάγεζή καο, επηζθεπηόκελνη ην Rajghat, ζεκείν όπνπ θαίεη ε άζβεζηε θιόγα ζηελ 
κλήκε ηνπ Μαράηκα Γθάληη. “Πξέπεη λα είζαη ε αιιαγή πνπ ζέιεηο λα έξζεη”, ζξπιηθή 
έθθξαζε ηνπ Μνράληαο Καξακηζάλη Γθάληη (όπσο ήηαλ ην πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα) ε 

δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ επεξέαζε ην δηεζλέο θίλεκα γηα ηελ εηξήλε θαη καδί κε ηνλ αζθεηηθό 
βίν ηνπ ζπλέηεηλαλ ζην λα θαζηεξσζεί ζαλ έλα από ηα παγθόζκηα ζύκβνια ηνπ 20νύ αηώλα. 

Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 
3ε κέξα: Δειρί - Σδαϊπνύξ 

Μεηά ην πξσηλό κεηαθεξόκαζηε νδηθώο ζηελ ππέξνρε ξνδ πόιε, ηε Σδατπνύξ όπνπ θαη 
θηάλνπκε λσξίο ην απόγεπκα. Η πνξεία ηεο δηαδξνκήο, πεξλώληαο από πόιεηο θαη ρσξηά, 

αηειείσηα παδάξηα αιιά θαη κεγάινπο απηνθηλεηόδξνκνπο, καο γλσξίδεη δηαθνξεηηθέο 
πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ ηεο πεξηνρήο. Η πόιε Σδατπνύξ, είλαη ε 
πξσηεύνπζα ηνπ θξαηηδίνπ Ραηδαζηάλ ζηελ Ιλδία. Ιδξύζεθε ην 1727 από ηνλ Μαραξαγηά 

Σδάη ίλγρ ΙΙ από ηνλ νπνίν πήξε ην όλνκα ε πόιε. Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο πόιεο σο ε Ρνδ 
πόιε νθείιεηαη ζην ξνδαιό ρξώκα πνπ είλαη βακκέλα ηα θηήξηα, ζηελ παιηά πεξηηνηρηζκέλε 

πόιε. ήκεξα ην απόγεπκα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζξεζθεπηηθή ηειεηή Αάξηη, νκαδηθή 
πξνζεπρή ζην θεληξηθό ηλδνπηζηηθό ηέκπιν ην νπνίν θαη δεζπόδεη ζην αλαθηνξηθό 
ζπγθξόηεκα ηεο πόιεο, Η πνιπρξσκία ηνπ πιήζνπο, ε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα θαη ην 

πιήζνο ησλ αζκάησλ ζα καο εληππσζηάζνπλ. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε κέξα: Σδαϊπνύξ 
Πξσηλό μύπλεκα θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγνύκαζηε ζην Φξνύξην Άκπεξ, 11 ρικ. βόξεηα από 

ην θέληξν ηεο πόιεο. Χηηζκέλν από ηνλ Raja Man Singh, δεζπόδεη πάλσ ζηνλ ιόθν, εθεί 
όπνπ νη rajput πνιεκηζηέο, εγθαζίδξπζαλ ηελ θπξηαξρία ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 
Ραηδαζηάλ. Αλεθνξίδνπκε ζην θάζηξν κε ηνπο ειέθαληεο θαη αληηθξίδνπκε ηελ πύιε ηεο 

Αλαηνιήο, ηελ αίζνπζα ησλ δεκνζίσλ αθξνάζεσλ, ησλ ηδησηηθώλ αθξνάζεσλ, ην ππέξνρν 
sheesh mahal, θαη ηα δηακεξίζκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη παιιαθίδσλ ηνπ καραξαγηά. 

Καηεθνξίδνληαο από ην Amber Fort, ζηακαηνύκε λα θσηνγξαθήζνπκε ην 
ππέξνρν Jal Mahal, παιάηη ηεο ιίκλεο. ηε ζπλέρεηα εηζεξρόκαζηε ζην ζπγθξόηεκα 
ηνπ παιαηηνύ ηεο πόιεο, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ Jai Singh II to 1729. 

Φσηνγξαθηθό πιηθό, έπηπια επνρήο, ελδύκαηα θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα καο κεηαθέξνπλ 
ζε άιιεο επνρέο. Σν πεληαόξνθν θηίξην Hawa Mahal (παιάηη ησλ αλέκσλ) δεζπόδεη ζηελ 

πεξηνρή. Χηίζηεθε ην 1799 γηα ηηο γπλαίθεο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κε ζθνπό λα 
παξαθνινπζνύλ ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ αγνξά κέζα από ηα κηθξά παξαζπξάθηα θαη λα κελ 
γίλνληαη νξαηέο. Η επίζθεςή καο ζην αζηεξνζθνπείν Jantar Mantar, ζα καο εληππσζηάζεη 

θαη ζα αληηιεθζνύκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε ν Jai Singh II λα κεηξήζεη κε αθξίβεηα 
ην ρξόλν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε κέξα: Σδαϊπνύξ - Άγθξα  
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε νδηθώο γηα ηελ Άγθξα. Πξώηε ζηάζε ζηελ πνξεία ηεο 

δηαδξνκήο καο ην ρσξηό Ακπαλέξη, 95 ρικ. αλαηνιηθά ηεο Σδατπνύξ. ην θέληξν ηνπ 
ρσξηνύ δεζπόδεη κηα εθπιεθηηθή δεμακελή λεξνύ ηνπ 11νπ αηώλα, θηηζκέλε κε ηελ 

παξαδνζηαθή θιηκαθσηή αξρηηεθηνληθή. πλερίδνπκε γηα ην Φαηερπνύξ ίθξη, ηελ 
ππέξνρε απηή θαζηξνπνιηηεία πνπ δεκηνύξγεζε ν Άθκπαξ ην 1569, θηηαγκέλε από ξνδ 
ςακκίηε. Η πόιε ιεηηνύξγεζε κόλν 14 ρξόληα θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείθηεθε. Η πεξζηθή 

ηζιακηθή αξρηηεθηνληθή ζπλδπαζκέλε κε ηελ ηλδηθή παξάδνζε καο έρεη αθήζεη έλα θηηξηαθό 
ζπγθξόηεκα κηαο απαξάκηιιεο εγεκνληθήο πόιεο. Άθημε ζην μελνδνρείν καο ζηελ Άγθξα. 

Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 



 

6ε κέξα: Άγθξα 
Η ζεκεξηλή καο μελάγεζε μεθηλά κε ην εληππσζηαθό καπζσιείν Σαδ Μαράι, ρηηζκέλν από 

ηνλ νπιηάλν αρ Σδαράλ, ζηε κλήκε ηεο γπλαίθαο ηνπ Μνπκηάδ Μαράι. Χηιηάδεο ηερλίηεο 
εξγάζηεθαλ γηα 22 ρξόληα ώζηε λα νινθιεξώζνπλ απηό ην ππέξνρν κλεκείν αγάπεο. Η 
αξρηηεθηνληθή ηνπ αξηηόηεηα, νη θαηαπιεθηηθέο εγραξάμεηο κε ηελ ηερληθή ηεο pietra dura 

θαη νη έλζεηεο δηαθνζκήζεηο καο εθπιήζζνπλ. Η πνξεία καο ζηα βάζε ησλ ρξόλσλ, απηώλ 
ηεο κνπζνπικαληθήο θπξηαξρίαο ησλ Μνπγθάι δπλαζηεηώλ ζηελ Ιλδία, ζπλερίδεηαη κε ηελ 

επίζθεςή καο ζην θξνύξην ηεο Άγθξα. “Σνύληαξ ζάκα”  “ππέξνρε ζέα”, αλαθσλνύκε 
αλεθνξίδνληαο ζην θάζηξν, εθεί όπνπ δεζπόδεη ην εληππσζηαθό ζπγθξόηεκα παιαηηώλ πνπ 
ζηέγαζε ηνπο απηνθξάηνξεο Άθκπαξ, Σδαραλγθίξ θαη αρ Σδαράλ. Σν ππέξνρν θόθθηλν 

θξνύξην πεξηβάιιεηαη από δηπιά ηείρε κε ηάθξν θαη απνηειείηαη από παιάηηα, θήπνπο θαη 
εζσηεξηθέο απιέο δεκηνπξγώληαο κηα θαζηξνπνιηηεία. Η μελάγεζε ηεο πόιεο ηεο Άγθξα 

ζπλερίδεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πνηακνύ Γηακνύλα, επηζθεπηόκελνη 
ην καπζωιείν Itmad Ud Daulah, δεκηνπξγεκέλν από ηε Nur Jahan, πξνο ηηκή ηνπ 
παηέξα ηεο. Σν καπζσιείν απνηειεί πξόηππν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σαδ Μαράι θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ κεηάβαζε από ηελ πξώηκε ζηελ θύξηα πεξίνδν ηεο ηαθηθήο 
αξρηηεθηνληθήο ησλ Μνπγθάι. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε κέξα: Άγθξα - Δειρί  
Η ζεκεξηλή εκέξα ζα καο νδεγήζεη νδηθώο από ηελ Άγθξα ζην Γειρί. Καζνδόλ ζα 

επηζθεθζνύκε ηε Μαηνύξα, γελέηεηξα ηνπ Κξίζλα θαη ηεξή πόιε γηα ηνπο Ιλδνπηζηέο. Δδώ 
καο πεξηκέλεη ε επίζθεςε ζηνλ ηεξό νκώλπκν λαό θαη θπζηθά ε πξώηε καο «κύεζε» ζηελ 

ζξεζθεία πνπ εδώ θαη ρηιηεηεξίδεο θπξηαξρεί ζηε ρώξα. Δπηζηξέθνληαο ζηε λέα πόιε ηνπ 
Γειρί θαη ρξόλνπ επηηξέπνληνο, πεξλάκε από ην λαό ηνπ ισηνύ ησλ Μπαράη, αθηεξσκέλν 
ζηελ ηδέα ηνπ Θενύ, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο. Η πξσηόηππε αξρηηεθηνληθή ηνπ δόκεζε ζε 

ζρήκα ισηνύ καο εθπιήζζεη. Σν απόγεπκα ζηε δηάζεζή καο γηα εμόξκεζε ζε έλα από ηα 
πνιπάξηζκα εκπνξηθά θέληξα ηνπ λένπ Γειρί, ηεο πνιύκνξθεο απηήο πξσηεύνπζαο ηεο 

Ιλδίαο. 
 

8ε κέξα: Δειρί - Αζήλα 
Αλαρώξεζε από ην δηεζλέο αεξνδξόκην Ίληηξα Γθάληη, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ 
πηήζε ηεο επηζηξνθήο. 

 

 

 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  
 

Αλαρωξήζεηο Δίθιηλν Επηβάξπλζε Μνλόθιηλνπ 

27/05, 24/06, 22/07 

05, 12, 19/08 & 02, 23/09 
590 € + 300 € 

 

 
 

Πξνηεηλόκελα μελνδνρεία 5*:  
 

• 3 Γηαλ/ζεηο Γειρί: Hotel The Grand Delhi 5* 

• 2 Γηαλ/ζεηο Σδατπνύξ: Crowne Plaza Hotel 5*  
• 2 Γηαλ/ζεηο Άγθξα: Jaypee Palace Hotel 5*  

 
 
 

 
 

 



 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε) κε Qatar Airways/Etihad Airways/Turkish 
Airlines   

 Γηακνλή: Ξελνδνρεία 5*  

 Γηαηξνθή: Πξσηλό θαη δείπλν θαζεκεξηλά   
 Μεηαθνξέο: κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. κνπζεία): Δίζνδνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ ζε όια ηα 
επηζθεπηόκελα κέξε ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα   

 Αρζνθνξηθά κηαο απνζθεπήο θαη' άηνκν  

 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Ξελαγήζεηο από δηπισκαηνύρνπο μελαγνύο ζύκθσλα κε ην 
πξόγξακκα   

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α.  
 Αληηπξόζσπν/πλνδό: Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ζε όιν ην ηαμίδη  
 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ: 730 € 
 Βίδα εηζόδνπ ζηελ Ιλδία: 25 € πεξίπνπ  

 Ό, ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο 
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
εκεηώζεηο: 
 

 Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηελ θαιύηεξε έθβαζή ηνπ, ρσξίο λα 
παξαιεθζεί θάηη. 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε ρώξα 
θαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ θελέο ζειίδεο, ζθαλαξηζκέλν αξρείν ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο 

(κνξθή PDF 10-300 KB) θαη κία ζθαλαξηζκέλε έγρξσκε θσηνγξαθία (κνξθή JPEG 10 
KB-1 MB δηαζηάζεσλ 350Χ350 pixels) ζε άζπξν θόλην. 

 

 


