Viatge en grup a l'Índia
Seguirem els passos que va marcar Kipling en "El llibre de la Selva” pels increïbles
paratges del Madhya Pradesh a la recerca del Tigre de Bengala. Viatge en grup tot
inclòs, amb guia acompanyant de Viatges Alemany. Del 24 de novembre al 4 de
desembre

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
11 DIES / 10 NITS
INICI / FINAL:
DELHI - (ÍNDIA) / DELHI - (ÍNDIA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Vol internacional Espanya - Delhi - Espanya.

Vols nacionals i internacionals.

Assistència pel nostre personal en totes les arribades i sortides

Totes les despeses de caràcter personal com begudes,

a l'aeroport, hotels, etc.

propines, bugaderia, trucades de telèfon, etc.

Trasllats en vehicles amb aire condicionat, visites guiades i

Qualsevol altra despesa no especificada al programa i no

excursions esmentades al programa.

esmentada com a inclosa.

Allotjament per un total de 7 nits en habitació doble a compartir.

Visats d'entrada a l'Índia (95 €).

Pensió completa als parc des del dinar del primer dia a Pench
fins al sopar de l'últim dia a Bandavghart.
Allotjament i esmorzar a Delhi i Agra.
Servei de guia acompanyant, José Luis Rivera, des d'Espanya
(en espanyol, amb mínim 6 assistents).
3 safaris a Pench, 2 safaris a Bandhavgarh i 3 safaris a Kanha.
Totes les taxes aplicables a hotels i per transports.
Taxes del govern pel servei.
Motxilla de viatge i portadocuments.
Assegurança bàsica de viatge.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 24 de novembre: BARCELONA - FRANKFURT - DELHI
Sortida en vol de línia regular cap a Delhi, via Frankfurt.

Dia 25 de novembre: DELHI
Arribada a Delhi de matinada, trasllat a hotel Radisson Blu Dwarka 5* (o similar). Al matí esmorzar i el dia d'avui el dedicarem
a visitar el Vell Delhi i la Nova Delhi. Visitarem monuments com la mesquita universal Jama Masjid, la Porta de l'Índia i el
llegendari i bulliciós carrer ChandniChowk (el carrer de la plata). També el Palau Presidencial i el Santuari
BanglaSahibGurudwara.

Dia 26 i 27 de novembre: DELHI - NAGPUR
Esmorzar d'hora i sortida cap a l'aeroport, vol a NAGPUR a les 05:45. Arribada a Nagpur a les 07:30 h, assistència i trasllat per
carretera cap a Pench. Arribada a Pench i trasllat al Jungle Resort. Durant la nostra estada tindrem 3 safaris pel parc. El P.N.
Nagpur Pench és una reserva que cobreix 1000 m². Pench es va convertir en un santuari el 1977, un parc nacional el 1983 i
va entrar en el marc de projecte tigre el 1992. El parc té un gran interès, creixent a causa de l'augment de població de tigres.
Hi ha molts altres residents notables, incloent-hi l'os mandrós, el gaur, Nilgai, gossos salvatges, chausingha, lleopards i gats
de la jungla, xacals, macaco Rhesus i esquirols voladors. Allotjament, dinar i sopar en vil·les a Tuli Resort (o similar).

Dia 28 de novembre: Parc nacional NAGPUR PENCH - Parc nacional KHANA
Esmorzar i, d'hora al matí, partirem rumb al nostre proper i emocionant destí, el P.N. KHANA. En arribar si el temps ho permet
farem el nostre primer safari al parc. Allotjament en cabanes a Tuli Tiger Resort - Cottage. Règim dels àpats: esmorzar / dinar
/ sopar.

Dia 29 de novembre: P.N. KANHA
Al matí, un te o un cafè ens prepararà per al primer safari del dia, on ens acompanyarà un naturalista i guia del parc en
vehicles 4x4. Despertar-se a Khana, amb la seva boira i els sons dels ocells, serà un emocionant i inoblidable inici de les
nostres jornades. El Parc Nacional Kanha és una bella reserva molt rica en la vida animal. Va ser creat el 1974 sota el
“Projecte Tigre”. Té boscos espessos, pastura i zones humides plenes d'aigua. Només entrar-hi, la fragància del bosc ple
d'arbres de sal i l'incessant so de les cigales us captivarà. Kanha és la llar d'espècies rares com el barasingha o cérvol dels
pantans (swamp deer). Podrem també veure el cérvol clapejat, el cérvol sambar, langures, lleopards i dholes (gossos
salvatges). Si tenim temps arribarem fins a Bahmni Dadar –el punt més alt de Kanha– des del que es contempla una de les
vistes panoràmiques més boniques de tot el Parc Nacional. (Els dimecres no hi haurà safari de tarda, ja que el parc roman
tancat). El Departament Forestal ha ideat un sistema de seguiment del tigre en el recorregut pel Parc. Cada dia, d'hora al
matí, els elefants i els seus mahouts (conductors) són enviats a la selva, a la recerca del Tigre. Un cop ha estat albirat, per
ràdio es comuniquen amb els rangers, que al seu torn informen els visitants que realitzen el safari en els vehicles 4x4. Un cop
finalitzat el safari matinal, la resta del matí serà lliure. Dinarem a l'hotel. A la tarda, ja descansats, reprenem de nou el safari
amb 4x4. Abans que es faci fosc tornarem a l'hotel per al te de la tarda i per poder gaudir del nostre temps lliure abans del
sopar. Allotjament en cabanes a Tuli Tiger Resort - Cottage. Règim dels àpats: esmorzar / dinar / sopar.

Dia 30 de novembre: KHANA - BANDHAVGARH
Esmorzar al resort i sortida cap a Bandhavgarh. (300 km 7 hores). Farem diverses parades pel camí per veure la vida local.
Arribada a Bandavgarh i trasllat al lodge. Sopar al Lodge. Allotjament en vil·les a Bandhav Vilas (o similar).

Dia de 1 desembre: BANDHAVGARH
Esmorzar al Lodge. Jornada sencera on gaudirem del safari de matí i de tarda pel parc (2 safaris). El temps entre safaris serà
temps lliure per descansar i contemplar la natura que envolta l'hotel. El Parc Nacional Bandhavgarh és a 197 km al nord-est
de Jabalpur i pertany als parcs de la serralada Vindhyan al centre de l'Índia. Va ser declarat parc nacional el 1968 i des de
llavors s'han pres moltes mesures per mantenir el parc i el seu hàbitat. Presumeix de ser un dels que posseeix la densitat de
tigres més gran de l'Índia, considerant-lo un dels seus santuaris. Actualment, hi ha al voltant de 52 tigres. El terreny del parc
es caracteritza per les muntanyes rocoses, pantans coberts d'herba i valls boscoses. L'àrea baixa del parc està dominada pels
famosos arbres de sal tan característics de l'Índia, mentre que les zones d'alçada tenen un tipus de vegetació mixta. Una
varietat d'imatges i sons esperen els visitants als boscos del Parc Nacional Bandhavgarh. Hi ha un bon nombre d'animals i
espècies d'aus, a banda de les espècies de rèptils. Els albiraments possibles al parc inclouen, a més del tigre, el lleopard, el
gaur, el cérvol clapejat, el sambar, dhole, nilgai, os mandrós, porc senglar, macacos rhesus, xacals, guineus, gossos
salvatges, hienes, chausingha, entre d'altres. Allotjament en vil·les a Bandhav Vilas – Villa o similar. Règim dels àpats:
L'esmorzar / dinar / sopar.

Dia 2 de desembre: BANDHAVGARH - JABALPUR - DELHI - AGRA
Després d'un esmorzar inoblidable a la sortida del sol, ens acomiadarem del P.N. Bandhavgarh. Seguidament, ens
traslladarem per carretera fins a Jabalpur, (200 km, 4 hores) on agafarem un vol a Delhi a les 12:20. A l’arribada a les 14:05 h
ens traslladem a AGRA. Si arribem a temps anirem a veure el capvespre sobre el riu Yamuna amb el Taj Mahal al fons.
Allotjament hotel a Agra- Clarks Shiraz Agra (5*) (o similar).

Dia 3 de desembre: AGRA
En clarejar, visita al Taj Mahal El Taj Mahal no és només una de les meravelles del món modern, és molt més. Aquest complex
d'edificis construït entre 1631 i 1654 a la ciutat d'Agra per un emperador com a mausoleu per a la seva esposa favorita,
amaga darrere d'un gran monument una gran història d'amor. El príncep Shahbuddin Mohammed va tenir una de les millors
educacions de l'època i malgrat la riquesa il·limitada de la seva família, mai no va mostrar interès pels luxes ni la riquesa. Un

dia el príncep es va enamorar en un basar de la princesa Arjumand, de només 15 anys, filla del Primer Ministre de la Cort. El
príncep, impressionat per la seva bellesa, va preguntar el preu del collaret de vidre que ella estava provant. Li van respondre
que no era de vidre sinó de diamants i que valia 10.000 rupies. El príncep va pagar sense dubtar-ho i així va conquerir
immediatament el cor de la princesa. Anys després de coronar-se, va patir la pitjor tragèdia de la seva vida. La seva estimada
i favorita esposa, Mumtaz Mahal, no va resistir el part de la seva 14a filla. En el seu llit de mort, la reina va demanar al seu
espòs que construís a la seva memòria un monument sense igual al món. Després visitarem el Fort Roig d'Agra, conegut pels
vilatans com “Lal Quila”, està situat a la vora del riu Yamuna, i està construït amb gres vermell que li assigna aquest to
inconfusible. El fort d'Agra va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1983. La construcció data de l'any
1565 i està concebut com un palau emmurallat envoltat d'una profunda fossa d'aigua. La porta d'Amar Singh és la d'accés a
la fortalesa. Dins podrem visitar els nombrosos palaus i edificis senyorials construïts per Akbar, emperador mogol i que
després van ser utilitzats pels successius governs de l'Imperi Mogol com a base d'operacions. En finalitzar la visita trasllat per
carretera a Delhi per agafar vol de tornada a Espanya.

Dia 4 de desembre: AGRA - DELHI - BARCELONA
Arribada a Barcelona.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2022
Vols internacionals BCN - DELHI - BCN no inclosos, des de 330 € + 420 €, taxes a reconfirmar.
Vol Intern Delhi - Nagpur / Jabalpur- Delhi no inclòs, des de 205 €, a reconfirmar.
Llegir més
Preu per persona

Vols no inclosos Supl. hab. individual

Grup mínim de 6/7 persones

2.090 €

720 €

Grup mínim de 10/12 persones 1.890 €

Informació addicional
Els hotels indicats són a títol informatiu. En cas de no disponibilitat se'n confirmaran altres de la mateixa categoria. La
catalogació hotelera es basa en la normativa índia.
El check-in és a les 14.00 h i el check-out a les 12:00 h a tots els hotels.
Els preus estan calculats basant-se en les tarifes i les condicions actualment en vigor.
Qualsevol canvi en les tarifes, introducció de nous impostos o service charge o fluctuacions de moneda poden variar les
nostres cotitzacions (fins 21 dies abans de la data de sortida).
Els trasllats d'entrada i sortida del país podran ser amb representant de parla anglesa.
En cas de pèrdua o demora de les maletes, cal anar a l'aeroport a recuperar-les i passar per la duana (no és com a Europa
que la companyia aèria li lliura al passatger al seu hotel/domicili). La recuperació de l'equipatge desviat no està inclosa al
preu dels tours. El preu d'aquest servei a l'Índia és de 40 $. A aquest cost s'afegirà l'import corresponent si s'ha d'enviar
l'equipatge fora de la ciutat de la recollida, mitjançant una factura / rebut oficial perquè el passatger pugui recuperar aquesta
quantitat a la tornada, bé amb la companyia aèria o companyia d'assegurances.
Qualsevol servei addicional durant el viatge ha de ser pagat pel client.
IMPORTANT
El temps indicat als desplaçaments és aproximat i s'ha calculat sobre la base de l'estat de les carreteres i per experiències
anteriors dels conductors. En cap moment no podem garantir el compliment d'aquests temps de conducció.
Això és un programa de naturalesa del que en depenem. Els albiraments no estan garantits i la climatologia podria fer
canviar alguna part del programa.
L'entrada als Parcs està restringida des del mes de novembre de 2012 i és per això que els permisos s'han de sol·licitar
amb antelació i ser pagats prèviament completament.
ECOWILDLIFE no pot garantir els permisos si aquests no són sol·licitats amb antelació mínima de dos mesos en períodes
de gran afluència de visitants i pagats amb anterioritat. Consulteu aquest servei abans de garantir les reserves.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

