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Cele mai frumoase secrete ale Indiei 
 

INDIA DE SUD – INSULELE ANDAMAN și NICOBAR 
 

Bangalore – Mysore – Cochin – Allepey – Madurai – Trichy –  
Tanjore – Kumbakonam – Pondicherry – Chennai –  

Port Blair – Insula Havelock – Insula Ross 
 

Considerată pe bună dreptate un loc al contrastelor, India surprinde de fiecare dată și provoacă reacții și emoții puternice. Poate să 
îți placă sau nu, te poate uimi sau intriga, dar cu siguranță nu te va lăsa indiferent. Vă invităm să descoperiți o nouă față a acestei 
țări fabuloase, sudul Indiei, o regiune mai bogată, cu o infrastructură superioară celei din nord, care adăpostește nu mai puțin de 9 
monumente listate în Patrimoniul Mondial UNESCO și unele dintre cele mai bogate temple. Croaziera în zona “Kerala 
backwaters”, o rețea de râuri, lacuri, canale și lagune, pe una din celebrele ambarcaţiuni tradiţionale “Kettuvallom”, folosite în 
antichitate pentru transportul mărfurilor scumpe şi al mirodeniilor și apoi zilele de relaxare pe plajele minunate ale insulelor 
Andaman și Nicobar, cel mai frumos secret al Indiei din Golful Bengal, considerat paradisul pe pământ, sunt încă două argumente 
pentru a vă convinge că acest circuit va fi o încântare pentru dumneavoastră!  
 

Perioada:  16.03 – 29.03.2020 
 
Ziua 1 / 16.03.2020:  Bucureşti – Doha – Bangalore  
Întâlnire cu conducătorul de grup la aeroportul Henri Coandă, la ora 10:30 (în fața ghişeului de îmbarcare al companiei Qatar 
Airways). Plecare spre Doha cu compania Qatar Airways, zbor QR 222 (12:55 / 17:40), de unde se va zbura spre Bangalore, cu 
zborul QR 572 (19:30 / 02:15). 
Ziua 2 / 17.03.2020:  Bangalore 
După sosirea în Bangalore, întâlnire cu ghidul local şi transfer pentru cazare la Hotel The Pride 4* (sau similar 4*). Mic dejun. 
După o bine meritată odihnă, vom face un tur panoramic al orașului Bangalore, „grădina Indiei”, cum mai este denumită capitala 
provinciei Karnataka, care va include Palatul Vidhana Soudha, sediul administraţiei provinciei Karnataka, Palatul lui Tipu 
Sultan, Bull Temple (Templul Taurului), construit în stil dravidian, clădirea neoclasică Attara Kacheri, construită în 1864, sediul 
Înaltei Curți şi Grădina Botanică. Cină şi cazare la Hotel The Pride 4* (sau similar 4*).  
Ziua 3 / 18.03.2020:  Bangalore – Mysore – Bangalore  (290 km) 
Mic dejun. În această zi vom pleca să descoperim maiestuosul Mysore sau “oraşul palatelor”. Vom vizita Palatul Amba Vilasa, 
cel mai important palat al oraşului, a cărui frumuseţe şi grandoare sunt puse în evidenţă în zilele festive şi seara în special, de 
aprox. 97.000 de becuri luminoase, Palatul Jaganmohan,  construit cu mai bine de 150 de ani în urmă, un exemplu elocvent al 
stilului hindu, biserica catolică Sf. Filomena, o copie a Domului din Koln, după care ne vom îndrepta spre dealurile Chamundi. 
Întoarcere la Bangalore pentru cină şi cazare la Hotel The Pride 4* (sau similar 4*). 
Ziua 4 / 19.03.2020:  Bangalore – Cochin  
Mic dejun la pachet. Transfer la aeroport pentru zborul spre Cochin, “palmierul verde” sau “Regina Mării Arabiei”, denumit astfel 
pentru şarmul său unic. Frumuseţea şi poziţia favorabilă a acestui oraş au fermecat numeroşi comercianţi încă din timpuri 
străvechi. Chinezi, europeni, evrei, arabi şi indieni au găsit aici un plăcut mod de viaţă simbiotic, ale cărui mărturii stau în stilul 
arhitectonic al clădirilor din oraş. Vom face turul capitalei comerciale a Keralei, care va începe cu vizitarea Palatului 
Mattancherry, un palat construit inițial de portughezi, preluat și extins ulterior de olandezi, motiv pentru care mai este cunoscut și 
ca Dutch Palace – Palatul Olandez, unde vom admira în sala de încoronare picturile murale inspirate din Ramayana. Vom vedea 
apoi Biserica Sf. Francisc, prima biserică cu influențe europene, numită inițial Sf. Anton, patronul Portugaliei, care adăposteşte 
piatra funerară din anul 1524 a celebrului explorator portughez Vasco da Gama. Turul va continua cu Fortăreaţa, Basilica Santa 
Cruz (exterior), cartierul evreiesc, Sinagoga construită în anul 1568 și zona veche portuară, unde vom vedea plasele pentru 
pescuit, un sistem ingenios de frânghii, greutăți și scripeți, introdus în sec. al XIV-lea. Seara vă invităm să vă bucuraţi de o 
reprezentaţie artistică a celebrilor dansatori tradiţionali Kathakali, emblematici pentru această parte a Indiei. Spectacolele de dans 
Kathakali sunt un “must see” pentru oricine ajunge în Kerala, deoarece sunt considerate a fi unele dintre cele mai interesante forme 
teatrale ale imaginației și creativității locale, atât prin tematica abordată dar și prin costumele de dans supradimensionate 
completate de machiajele intens colorate. Cină şi cazare în Cochin la Hotel Le Maritime 4* (sau similar 4*). 
Ziua 5 / 20.03.2020:  Cochin – Allepey  (60 km)   
Mic dejun. Deplasare spre Allepey, supranumit şi “Veneţia Estului”, pentru a ne îmbarca pentru o croazieră pe un “Kettuvallom”, 
una dintre celebrele ambarcaţiuni tradiţionale folosite în antichitate pentru transportul mărfurilor scumpe şi al mirodeniilor. Vasul 
este dotat cu camere duble şi tot confortul necesar pentru a ne simţi ca nişte adevăraţi moguli. În această croazieră în zona 
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cunoscută sub denumirea “Kerala backwaters”, o rețea de râuri, lacuri, canale și lagune, vom descoperi sate tradiţionale indiene, 
tainica atracţie a templelor străvechi, precum şi frumuseţea debordantă a naturii înconjurătoare. Pensiune completă şi cazare o 
noapte la bordul micului vas de croazieră Lake and Lagoons Houseboat (sau similar). 
Ziua 6 / 21.03.2020:  Allepey – Madurai  (280 km)  
Mic dejun. După debarcare, ne vom îndrepta către Madurai, oraş străvechi cunoscut ca “Atena estului”, care datează din sec. al VI-
lea, fosta capitală a puternicului imperiu Pandyan, unde a luat fiinţă acum 2.000 de ani una dintre cele mai vechi universităţi 
indiene. Când vom ajunge în “Oraşul templelor”, așa cum mai este denumit Maduraiul, cel de-al doilea oraş ca mărime din Tamil 
Nadu, vom vizita Templul Meenakshi, cel mai important templu din India de Sud, un oraș în interiorul orașului, un labirint de 
coridoare și săli, un extraordinar exemplu de arhitectură dravidiană, unde vom participa la ceremoniile de seară. Cină şi cazare în 
Madurai la Hotel Heritaje Madurai 4* (sau similar 4*).  
Ziua 7 / 22.03.2020:  Madurai – Trichy – Tanjore – Kumbakonam  (230 km) 
Mic dejun. În prima parte a zilei vom vizita Palatul Thirumalai Nayak construit în anul 1636 și restaurat de Lordul Napier, după 
care vom pleca spre Trichy, oraş antic şi deopotrivă cosmopolit, construit în jurul unei fortăreţe, unde vom vizita Templul 
Srirangam, cel mai mare templu hindu activ din lume şi Rock Fort - Templul Fortăreţei. În continuarea zilei ne vom deplasa spre 
Tanjore, vechea capitală a dinastiei Chola, grânarul și „bolul de orez” al Tamil Nadu, unde vom vizita Palatul Tanjore, care 
găzduieşte o bibliotecă, un muzeu şi o galerie de artă, după care vom vizita Templul Brihadeeshwara, construit în sec. al X-lea de 
Raja Raja, considerat o capodoperă a vechii arhitecturi Chola. Ne vom îndrepta în continuare spre Kumbakonam pentru cină şi 
cazare la Hotel Indeco Swamimalai 3* (sau similar 3*). 
Ziua 8 / 23.03.2020:  Kumbakonam – Pondicherry – Chennai  (280 km) 
Mic dejun. Dimineața vom vizita Templul Airvatesvar, faimos prin superbele sculpturi în piatră, construit în timpul dinastiei 
Chola, templu dedicat lui Shiva, denumit după elefantul alb al lui Indra, după care vom vizita un alt templu dedicat lui Shiva, 
Templul Darasuram, unul dintre cele 18 mari temple hinduse din epoca medievală din zona Kumbakonam. Ne vom deplasa apoi 
spre Pondicherry unde vom face un tur panoramic, prilej cu care vom descoperi statuia lui Joseph Francois Duplex, memorialul 
primului razboi mondial, parcul Bharti, statuia lui Gandhi, Biblioteca Romain Rollando, dar și atmosferă diferită datorată 
arhitecturii tipic franceze. Vom vizita Sri Aurobindo Ashram, locul unde Sri Aurobindo (scriitorul, filozoful şi yoghinul indian 
de limbă engleză care a luptat pentru eliberarea Indiei de sub tutelă britanică) a trăit ultima parte a vieţii sale, Muzeul 
Pondicherry, unde se regăseşte una dintre cele mai rafinate colecţii de arhitectură şi sculptură şi Cartierul Auroville (proiectat de 
arhitectul francez Roger Anger) fondat după moartea lui Sri Aurobindo de către Mirra Alfassa, cunoscută sub pseudonimul de 
„Mama”, colaboratorul spiritual al maestrului. Ne vom îndrepta în continuarea zilei spre Chennai. Deasupra efervescenței şi 
aglomeraţiei tipice oraşelor indiene, Madrasul, aşa cum era cunoscut înainte orașul Chennai, ni se va descoperi ca una dintre 
delicatele piese ale mozaicului urban indian. Temple magnifice şi străvechi îşi poartă seculara existenţă alături de clădiri moderne 
din perioada colonială. Cină şi cazare la Hotel Raintree Annasalai 5* (sau similar 5*).  
Ziua 09 / 24.03.2020:  Chennai – Port Blair  
Mic dejun. Dimineța vom vizita Catedrala Sf. Apostol Toma, ridicată pe mormântul celui de-al 12-lea apostol al lui Iisus Hristos, 
Toma, despre care se spune că aici şi-a suferit martiriul în dorinţa sa de a creştina aceste locuri. Plecare spre aeroport pentru zborul 
spre Port Blair, capitala administrativă a insulelor Andaman care a fost transformată în colonie penitenciară de către britanici. După 
sosire vom vizita monumentala închisoare Cellular, construită de britanici din cărămidă adusă din Birmania, simbol al luptei 
pentru libertate a indienilor, declarată Monument Național. Prizonierii politici, luptători pentru libertatea și independența Indiei au 
fost închiși în acest edificiu care a fost martor mut al atrocităților suportate de condamnați. Seara are loc un spectacol intereant de 
sunet și lumină care prezintă închisoarea și povestește despre lupta crâncenă pentru câștigarea libertății. Cină şi cazare în Port Blair 
la Hotel Sea Shell 4* (sau similar 4*). 
Ziua 10 / 25.03.2020:  Port Blair – Insula Havelock  
Mic dejun. Plecare spre debarcaderul de unde ne vom îmbarca pe feribotul care ne va duce la Insula Havelock unde se află una 
dintre cele mai frumoase plaje din Asia, renumită pentru elefanții săi înotători și recife de neegalat. Pentru iubitorii de plajă, Insula 
Havelock este paradisul, cu peste șapte plaje tropicale idilice. După sosire, transfer la hotelul unde vom înnopta. După-amiază 
excursie la Radhanagar Beach,  cunoscută ca Plaja  nr. 7 care a fost nominalizată în anul 2004 de Time Magazine ca cea 
mai bună plajă asiatică, faimoasă pentru serenitatea și frumusețea sa fascinantă. Vom petrece momente relaxante, vom înota și vom 
admira un superb apus de soare. Cină şi cazare la Hotel Symphony Palm 4* (sau similar 4*).  
Ziua 11 / 26.03.2020:  Insula Havelock 
Mic dejun. În această zi vom face plajă într-un loc unic, pe Plaja Elephanta, un paradis cu nisip alb și cei mai frumoși corali ai 
insulei, la care se poate ajunge numai cu barca. Plaja este ideală pentru sporturi nautice snorkeling și pentru cei care doresc să facă 
scuba diving, fiind atractivă și pentru practicanții începători în aceste sporturi. Snorkelingul printre pești va fi o experiență pe care 
nu o veți uita niciodată. După-amiază întoarcere la hotel pentru cină şi cazare la Hotel Symphony Palm 4* (sau similar 4*). 
Ziua 12 / 27.03.2020:  Insula Havelock – Port Blair – Insula Ross – Port Blair 
Mic dejun. Dimineața ne vom îndrepta spre debarcaderul de unde ne vom îmbarca pe feribotul cu care ne vom întoarce la Port 
Blair, de unde vom naviga spre una dintre cele mai populare insule ale arhipelagului Andaman și Nicobar, Insula Ross, cunoscută 
și sub denumirea de Subhash Chander Bose Island care oferă peisaje fermecătoare dar care are și un iz istoric, căci de aici britanicii 
guvernau Insulele Andaman și Nicobar până la declararea independenței Indiei. O fâșie îngustă de nisip unește insulele gemene 
Ross & Smith, iar nisipurile albe și pădurile de pe ambele maluri o fac absolut splendidă, fapt pentru care aceasta este catalogată ca 
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fiind numărul unu dintre plajele din Andaman. Interesant este că această fâșie de nisip este sub apă în timpul mareelor și astfel cele 
două insule par separate. Întoarcere în Port Blair pentru cină și cazare la Hotel Sea Shell 4* (sau similar 4*).   
Ziua 13 / 28.03.2020:  Port Blair – Chennai   
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Port Blair pentru zborul spre Chennai unde vom face un tur panoramic care va include 
Fortăreaţa St. George, amprentă a epocii coloniale britanice, construit pentru a securiza comerțul cu mirodenii din zonă, 
Catedrala Sf. Maria, cea mai veche biserică anglicană din India, Templul Kaplaeeshwara, care este renumit prin coloratul său 
gopuram - turnul de la intrare și Marina Beach, cea mai lungă plajă naturală urbană la Golful Bengal din India. Cină şi cazare la 
Hotel Raintree Annasalai 5* (sau similar 5*).  
Ziua 14 / 29.03.2020:  Chennai – Doha – București  
Transfer la aeroport pentru plecarea spre Doha cu zborul companiei Qatar Airways, QR 529 (03:20 / 06:05), de unde vom pleca 
spre Bucureşti cu zborul QR 221 (06:50 / 11:55). 

 
TARIF:  2180 EURO / loc în cameră dublă;  Supliment single: 780 EURO 

       (tarif valabil pentru un grup minim de 15 turişti; pt. 10-14 turişti, tariful se va majora cu 190 euro/persoană) 

 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Doha – Bangalore şi Chennai – Doha – Bucureşti cu compania Qatar 
Airways 
- transport continental cu avionul pe rutele: Bangalore – Cochin și Chennai – Port Blair – Chennai    
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti  
- 2 nopţi de cazare în hoteluri de 5*, 9 nopţi de cazare în hoteluri de 4* şi 1 noapte de cazare în hotel de 3*  
- 1 noapte de cazare pe un “Kettuvallom”, o ambarcaţiune tradiţională din zona “Kerala backwaters” 
- vizitarea Ashramului Sri Aurobindo din Pondicherry 
- vizitarea Catedralei Sf. Apostol Toma din Chennai 
- plajă pe Radhanagar Beach, ce a fost nominalizată în anul 2004 de Time Magazine ca cea mai bună plajă asiatică 
- plajă pe Plaja Elephanta, la care se poate ajunge numai cu barca 
- excursie pe Insula Ross din Arhipelagul Andaman și Nicobar 
- mesele menţionate în program: 12 mic dejunuri, 1 dejun și 12 cine (conform program) 
- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program 
- transferurile, tururile, croazierele şi excursiile menţionate în program 
- ghizi locali 
- conducător român de grup 
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 
programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este 
menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și 
Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 
aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 
acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 
împliniți 

 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 495 euro/pers. şi aprox. 90 
euro/pers. pentru zborurile continentale, care se plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă 
fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)   
- taxa de viză India și procesare documente: 80 euro  
- taxe de ieşire de pe aeroporturi, numai dacă se aplică  
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- bacşişuri: 50 usd/pers., pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 
bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 
- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii locali, tarifele acestora fiind 
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerii 
locali 

 
ACTE NECESARE: 
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei 
- aplicaţia pentru viza de India se va face online de către agenţie 
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- 1 fotografie în format digital color, pe fundal alb, format JPEG 
- copie electronică în format PDF după prima pagină a pașaportului cu detalii personale 

 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la                                                
epuizarea locurilor  
- diferenţa de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în cazul 
neîntrunirii grupului minim de turişti     

 
OBSERVAŢII: 
- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 
obiectivele turistice 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 
permite să părăsească teritoriul propriu 
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 
urmare a întârzierii acestora 
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 
urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 
are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 
standardele locale 
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 
rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 
în program 
- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 
compania aeriană 
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 
pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 
promoţia fără un anunţ prealabil 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 
securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 
depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 
suplimentare aferente 
- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 
- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 
conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 
acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 
pentru agenţia tur-operatoare; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate de la 
recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un mijloc de 
transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor 
opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 
despăgubiri 
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 
evenimente politice neprevăzute, greve etc. 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 
certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 
de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 
- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  
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- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 
deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
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