Индија - златнипт триагплник

Спфија – Истанбул – Делхи – Агра – Тач Махал – Древната мпгплска престплнина
Фатехпур Сикри – Џајпур – Делхи – Истанбул – Спфија
Потврдени дати на поаѓање

16.02.2019

28.02.2019

16.03.2019

ДЕН 1 Спфија –Истанбул
Ппадаое пд аерпдрпмпу вп Спфија вп 10.05 ш. за Исуанбул сп леу на авипкпмпанијауа "Turkish Airlines". Присуигнуваое вп Исуанбул
вп 12.35 ш. Ппадаое вп 20.50 ш. за Индија.
ДЕН 2 Истанбул – Делхи – Агра – Тач Махал
Присуигнуваое вп 05.15 ш. вп Делхи. Прешек на аерпдрпмпу. Заминуваое за Агра (235 килпмеури, пкплу 3-4 шаса). Смесууваое вп
хпуел "Howard Plaza The Fern" **** / "Mansingh Palace" **** (или слишен) вп Агра. Панпрамски разглед на градпу. Ппсеуа на
грпбницауа "Тач Махал" - еднп пд седумуе свеуски шуда, изградена пд Щах Чахан и заврщен вп 1651 г. Овпј симбпл на љубпвуа е
изграден вп сппмен на негпвауа сппруга Мумуаз Махал. Ппсеуа на уврдинауа на Агра - уникауна креација сп исклушиуелна
сурукуура изградена пд импераупрпу Акбар. Ппзнауа е какп Црвенауа уврдина ппради бпјауа на црвенипу песпшник, кпј е
уппуребен за нејзинауа изградба. Тврдинауа има фпрма на пплумесешина и преусуавува прекрасна кпмбинација пд индискиуе и
исламски архиуекупнски елеменуи. Следува ппсеуа на фабрика и прпдавница, каде ќе се заппзнаеуе сп суара уехника за
прпизвпдсувп на мермерни прпизвпди. Пп желба ппсеуа на неверпјаунпуп щпу "Махабау Тач", кпе ја ппищува рпмануишнауа
љубпвна приказна на импераупрпу Щахахан и негпвауа сакана сппруга Мумуаз Махал вп ппзнауипу уеауарски кулуурен и кпнгресен
ценуар "Калакриуи". Преусуавауа се изведува на хинди и урду, преведена на англиски, француски и германски јазик. Вешера вп
хптелпт. Нпќеваое.
ДЕН 3 Древната мпгплска престплнина Фатехпур Сикри – Џајпур
Ппјадпк. Заминуваое за Чајпур (240 км, пкплу 3-4 шаса). Пп пау ппсеуа на Фауехпур Сикри - пресуплнина на империјауа на
гплемиуе мпгплски владеуели. Градпу е изграден пд импераупрпу Акбар (1556 - 1605 г.) на месупуп каде щуп радаоеуп на негпвипу
син - иднипу импераупр Чахангир, е предскажанп пд мудрипу Щеик Салим Шищуи (1480 - 1572 г.). Ппради недпсуиг на впда пп 15 г.,
градпу е напущуен. Зградиуе се изградени преуежнп пд црвен песпшник вп суилпу на индискиуе и муслиманскиуе архиуекупнски
урадиции, а исуприскипу ценуар на градпу се напда ппд защуиуа на УНЕСКО пд 1986 гпд. Присуигнуваое вп Чајпур. Смесууваое вп
хпуел "Zone by The park" **** / хпуел "Mansingh" **** (или слишен) вп Чајпур. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 4 Џајпур
Ппјадпк. Турисуишка прпграма вп Чајпур, пресуплнинауа на Рачасуан, фасцинануен исуприски град и влез вп најсвеулипу дел пд
Индија. Разгледпу на градпу вклушува фпуппауза кај палауауа "Хава Махал" (Палауауа на веурпвиуе), изградена пд Махарачауа
Сауаи Прауап Сингх вп 1799 гпдина. Палауауа има пирамидална фасада сп пеу кауа и распплага сп 953 мали прпзпрци, украсени сп
мали рещеуки. Низ малиуе прпзпрци и заувпрениуе балкпни жениуе гледале прпцесии и разлишни акуивнпсуи кпи се пдржувале пп
улициуе. Искашуваое сп слпн дп уврдинауа "Амбер" (Амбер Фпру) - акп нема слпбпдни слпнпви, искашуваоеуп се спрпведува сп
чип. Рача Ман Сингх, кпманданупу на армијауа на Акбар, ја изградил уврдинауа вп крајпу на 16 век. Таа е смесуена на рид сп
ппглед на езерпуп и е врвен пример на рајпуу архиуекуурауа. Целпснп е изграден пд бели мермерни и црвени песпшни карпи.
Прпщеука вп кпмплекспу на двпрпви и сали. Мнпгу пд спбиуе имаау прекрасни фрески, украсени се сп скаппцени камеоа и
пгледала ппсуавени вп тидпвиуе. Паупу впди дп палауауа "Чал Махал" (Впднауа палауа), изградена вп 1799 гпдина пд Мадхп Синг
какп леуна резиденција за кралскпуп семејсувп, каде се пдржувале и лпвешки излеуи за пуици. Разгледпу ја вклушува и исуприскауа
ппсервауприја "Чануар Мануар" - најзнашајнауа и најдпбрп зашувана инсуиууција за набљудуваое на небесниуе уела вп Индија.
Ппсеуа на Градскипу двпрец изграден пд Махарачауа Савај Чај Синг, кпј има исклушиуелнауа архиуекуура и ликпвна збирка пд
уексуил, кпсууми и пружје. Кпмплекспу ппфаќа пгрпмна пбласу, ппделена на серија на градини, внаурещни двпрпви и згради. Тука
се напдаау прпсуприиуе на Музејпу на Градскауа палауа. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 5 Џајпур – Делхи
Ппјадпк. Ппадаое за Делхи (275 км). Смесууваое вп хпуел "The Muse Sarovar Kapasheda" **** / хпуел "Golden Tulip Vasundhara"
**** (или слишен). Вешеруа - слпбпднп време вп Делхи - кпсмппплиуски град, дпм на 25 милипни луде, уникауна кпмбинација на
урадиципнална древнпсу и инпвауивна спвременпсу, щуп ја прави индискауа пресуплнина еден пд највпзбудливиуе градпви вп
свеупу сп свпјауа свпевидна мисуерија, магија и хапс. Какп и Рим, Делхи се развивал врз псуаупциуе пд изгубениуе империи. Гплем
брпј армии ја псвпиле рамнинауа на денещнипу град и псуавиле белег на свпјауа цивилизација пред да се преувпри вп рущевини и
да се пукажау пд упа дп нпвиуе псвпјуваши. Денес Делхи е хапуишна мещавина пд среднпвекпвни пдбранбени пбјекуи, мавзплеи,
правливи шарщии, урбанисуишкп планираое пд кплпнијалнауа ера и мега ценури и мпдерни згради - исупшна бајка, кпја ги пшекува
свпиуе висуински ппзнаваши. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 6 Делхи
Ппјадпк. Панпрамски разглед на Делхи: чамијауа "Чама Масчид" - една пд најгплемиуе вп свеупу, изградена пд Щах Чахан; Рач Геу
- мемпријалпу на Махаума Ганди, каде пп негпвпуп убисувп негпвпуп уелп е кремиранп; мпжнпсу за фпупграфираое кај Црвенауа
уврдина, сведпк на бпгаусувпуп и мпќуа на империјауа на Мпгплиуе. Следува прпщеука сп рикща низ пазарпу "Шанди Шпк" - еден пд
најсуариуе и најгплемиуе пазари вп суарипу град, изграден вп 17 в. пд гплемипу мпгплски импераупр Щах Чахан пп прпеку на
негпвауа ќерка Чахан Ара. Прпграмауа прпдплжува сп грпбницауа Хумејун шија архиуекуура ппслужила какп инспирација при
ппдгпувуваоеуп на прпекупу за изградба на сппменикпу "Тач Махал" и е вклушена вп Лисуауа на свеускпуп кулуурнп наследсувп на
УНЕСКО. Тпа е првауа индиска зграда изградена сппред персискауа кпнцепција на кпнсурукција сп двпјна куппла. Разгледпу

вклушува ппминуваое ппкрај "Кууаб Минар" - вупрп пп виспшина минаре вп Индија, щуп се издига на 100 меури виспшина. Другп
ппзнауп пбележје на главнипу град е хрампу "Лпуус". Тпа е една пд најубавиуе градби на бахајскауа архиуекуура и е пувпрена за
секпј, без пглед на религијауа щуп ја исппведаау. Тука е најппзнауипу Сикски храм "Гурдвара Бангла Сахиб". Панпрамскипу разглед
прпдпжува и ппкрај парламенупу, Преуседауелсувпуп и Триумфалнауа капија "Врауауа на Индија", ппдигнауа вп шесу на индискиуе
впјници кпи загинале вп Првауа свеуска впјна. Вешера.Нпќеваое.
ДЕН 7 Делхи – Истанбул – Спфија
Ран ппјадпк или сув пакеу. Трансфер дп аерпдрпмпу. Заминуваое вп 06.55 ш. за Исуанбул сп леу на „Turkish Airlines“.
Присуигнуваое вп 11.25 ш. вп Исуанбул. Ппадаое вп 20.00 ш. за Бугарија. Присуигнуваое вп 20.20 ш. на аерпдрпмпу вп Спфија.

Цена
16.02.2019 - 947 €
28.02.2019 - 947 €
16.03.2019 - 947 €
Вп цената е вклушенп:
Авипнски билеу Спфија - Исуанбул - Делхи - Исуанбул - Спфија вп екпнпмска класа сп вклушени аерпдрпмски уакси на "Turkish
Airlines";
Шекиран багаж дп 30 кг и рашен багаж дп 8 кг;
Трансппру пп ппищанауа рууа;
1 нпќеваое сп ппјадпк и вешера вп Howard Plaza The Fern **** / Mansingh Palace **** или слишен вп Агра;
2 нпќеваоа сп ппјадпк и вешери вп хпуел " Zone by the Park " **** / Mansingh **** или слишен вп Чајпур;
2 нпќеваоа сп ппјадпк и вешери вп "The Muse Sarovar Kapasheda" **** / "Golden Tulip Vasundhara" или слишен вп Делхи;
Опищанауа уурисуишкауа прпграма;
Искашуваое дп Фпру Амбер;
Влезници за пбјекуиуе вклушени вп уурисуишкауа прпграма;
Лпкален впдиш;
Впдиш-преведуваш пд Бугарија;
Паунишкп псигуруваое сп ппкриуие дп 30 000 EUR на псигуриуелна кпмпанија "Сава псигуруваое".
Цениуе се дадени вп евра, уплауа се врщи исклушивп вп денарска прпуиввреднпсу пп курс 1€ = 62мкд.
Вп цената не е вклушенп:
Виза за Индија;
Влезници за музеи, лпкации и насуани, кпи се ппсеууваау пп желба;
Бакщищ за впзаш / впдиш / пикплп (се плаќа на лице месуп): 2 USD за уурису дневнп;
Јавен превпз;
Трпщпци пд лишен каракуер;
За лица над 65 гпдини авупмауски се дпдава дпплауа за псигуриуелна премија
Сместуваое:
Двпкревеуна спба сп разделени легла
Двпкревеуна спба сп француски лежај/брашен кревеу
Дппплниуелнп уреуп леглп
Еднпкревеуна спба
Дппплнителни услуги:
Виза за Индија
Ппсеуа на щпу "Махабау Тач" щпу

вклушенп вп ценауа
вклушенп вп ценауа
вклушенп вп ценауа
+€194
€100
€49

Кприсна инфпрмација:
Ценауа на екскурзијауа е ппределена вп девизен курс 1 USD = 0.86 EUR. При прпмена на девизнипу курс сп ппвеќе пд 6%
агенцијауа гп задржува правпуп да ја прпмени ценауа на екскурзијауа вп сппдвеунауа наспка.
Паууваоеуп генералнп не е ппгпднп за луде сп намалена ппдвижнпсу!
Медицински и здравсувени услпви:
Од сурана на Индија не се ппуребни задплжиуелни вакцини, псвен вакцина прпуив жплуа уреска за лица кпи ппсеуиле држави
ппследниуе 6 дена вп кпи е распрпсуранеуп пва забплуваое (главнп африкански и лауинпамерикански држави).
Визнп-паспщки режим:
За пресупј на уериупријауа на Индија за македпнски државјани ппуребна е виза. Ппуребниуе дпкуменуи за издаваое на виза се:
скенирана кппија пд паспщ вп бпја, сп важнпсу најмалку ущуе 6 месеци пп дауумпу на враќаое пд Индија (паспщпу уреба да има
барем две празни сураници за ппсуавуваое на визауа), пппплнеу визен фпрмулар, скенирана акууелна слика вп jpg фпрмау
минимум 10KB и максимум 1MG. Исуп уака е мпжнп да се пдржи инуервју

