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Revelion Circuit India - Misterele Rajasthanului 

 
de la 1399 EUR / pachet / pers 

Perioada: 29.12.2019 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – New Delhi  

Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația New Delhi. Sosire Dupa miezul noptii, 
transfer si cazare la hotel in zona Delhi. 

Ziua 2. Delhi 

Mic dejun. Vizitarea vechiului și noului oraș și a principalelor atracții turistice: Raj Ghat, monument dedicat lui 
Mahatma Gandhi, Red Fort, monument emblematic inclus în patrimoniul UNESCO, moschea Jama Masjid, templul 
Gurudwara Bangla Sahib și minaretul Qutub Minar. Oprire la Palatul Parlamentului, India Gate și reședința 
prezidențială, Rastrapathi Bhawan. Seara, cină și cazare la hotel în Delhi. 

Ziua 3. Delhi – Agra  

Mic dejun. Plecare spre Agra. Pe drum, oprire la Fatehpur Sikri, denumit simbolic și „Orașul Victoriei” și la Agra 
Fort. După-amiaza se vizitează Taj Mahal, emblematicul palat construit de împaratul Shah Jahan pentru a-și 
exprima iubirea față de soția sa, Mumtaz Mahal. Cină și cazare la hotel în zona Agra. 

Ziua 4.  Agra – Karauli   

Mic dejun. Plecare spre Karauli, oraș fondat în 1348 situat în regiunea   Rajasthan. Oprire în satul Suroth pentru a 
interacționa cu localnicii și a descoperi stilul lor de viață. Seara, cină și cazare la hotel în Karauli. 

Ziua 5. Karauli – Jaipur   

Mic dejun. Plecare spre Jaipur, capitala regiunii Rajasthan, denumită și „Orașul Roz” datorită coloristicii clădirilor, 
impresionantă atât prin istoria sa, cât și pentru amalgamul de tradiții și portul tradițional al localnicilor.  Seara, cină 
și cazare la hotel în Jaipur. 

Ziua 6. Jaipur 

Mic dejun. Se vizitează Fortul Amber, Hawa Mahal – Palatul Vânturilor, Palatul Orașului și observatorul Jantar 
Mantar. Seara, cină și cazare la hotel în Jaipur. 

Ziua 7. Jaipur – Pushkar 

Mic dejun. Plecare spre Pushkar, oraș situat la marginea deșertului, renumit pentru lacul sfânt și templele care atrag 
pelerini anual. Opțional, zbor cu balonul cu aer cald între cele două orașe, pentru a descoperi de la înălțime peisajele 
impresionante din regiunea Rajasthan*. După-amiaza, tur pietonal în Pushkar pentru a vizita Lacul Pushkar și 
Templul Brahma. Seara, cină și cazare la hotel în Pushkar.    

Ziua 8. Pushkar – Bikaner 

Mic dejun. Plecare spre Bikaner, oraș cunoscut și sub numele de „Țara Cămilelor”. Tur de oraș și vizitarea Fortului 
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Junagarh, unul dintre puținele forturi din Rajasthan care nu este construit pe un deal. Seara, cină și cazare la hotel în 
Bikaner. 

Ziua 9. Bikaner – Mandawa  

Mic dejun. Plecare spre Mandawa, oraș din regiunea Shekhawati, denumită simbolic și „regiunea în aer liber a 
Rajasthanului”. Tur pietonal cu grupul pentru a descoperi renumitele fresce colorate cu motive religioase sau 
erotice. Seara, cină și cazare la hotel în zona Mandawa. 

Ziua 10. Mandawa – Delhi  

Mic dejun. Plecare spre Delhi. Scurtă cazare la hotel pentru împrospătare și cină. Seara, transfer la aeroport. 

Ziua 11 Delhi - Bucuresti 

Check-in si imbarcare pe cursa Delhi - Bucuresti. 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI PENTRU INDIA 

Pasaport valabil minim 6 luni de la data intrarii in India, cu cel putin 2 pagini libere (nu se accepta pasaport 
temporar) // formular de viza completat online // o fotografie frontala color pe fundal alb, in format digital JPEG, cu 
dimensiunea de min. 10Kb si max. 1 Mb, fotografia trebuie sa fie patrata, lungimea egala cu latimea//copie scanata 
a primei pagini din pasaport, unde sunt mentionate toate datele de indentificare ale aplicantului, in format PDF, cu 
dimensiunea minima de 10Kb si maxim 300Kb. 
Termen limita de transmitere a actelor pentru viza India: circa 4 saptamani inainte de data plecarii. Durata de 
procesare a vizelor este de aproximativ 72h daca nu se considera necesare acte suplimentare. 
 

Grup minim pentru organizarea circuitului: 25 persoane. 

• CONDITII DE PLATA: 

- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 

 

• CONDITII DE ANULARE: 

- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Delhi - Bucuresti   
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/persoana   
- Taxe de aeroport   
- Cazare 9 Nopti in hoteluri de 3 si 4* cu Mic dejun   
- Transport cu autocarul pe tot parcursul circuitului   
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

- Intrari la obiectivele turistice aprox 71 euro/persoana (se achita la fata locului)   
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- Taxa de viza si procesarea actelor - 90 Euro/ persoana  
- Asigurare medicala/storno   
- Bacsisul pentru ghidul si soferul local: recomandat 5 euro/persona/zi (se achita la fata locului)   

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Demipensiune) 29.12.2019 10 1399 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Demipensiune) 29.12.2019 10 1559 EUR  

 

 
 

 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


