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GC 1881 

India-Bhutan (14 dies) 

India del nord i Bhutan essencial 

 

Un itinerari que combina la Índia més monumental, la dels grans palaus com els City Palace de Jaipur i Udaipur, fortaleses com la 
de Jodhpur i grans mausoleus com el Taj Mahal o la tomba d’Akbar,  amb la descoberta de Bhutan, un dels destins més 
desconeguts i inexplorats, que fascina per la seva diversitat cultural, els monastirs i fortaleses, els paisatges espectaculars, 
l’hospitalitat de la seva gent i el manteniment de les seves tradicions. 
 

 

   

   Itinerari 
Dia 1.- Arribada a Delhi. Visites principals: Chandni Chowk, gran mesquita, Red Fort, Qtur Minar, Gandhi Memorial. Nit. 
Dia 2.- De cami a Agra, visita del tomba d’Akbar, a Sikandra. Visita del Taj Mahal, Agra Fort , casc antic. Nit a Agra. 
Dia 3.- En ruta a Jaipur, visita de la ciutat imperial de Fatehpur Sikri. Arribada a Jaipur, capital del Rajasthan i “Ciutat Rosa”. 
Visita del City Palace, l’observatori astronòmic Jantar Mandar, els basars i el Hawa Mahal (Palau dels Vents). Nit a Jaipur. 
Dia 4.- Excursió a l’Amber Fort (accès amb elefant). Tornada a Jaipur i reste de visites o compres. Nit a Jaipur. 
Dia 5.- Procedim fins a Jodhpur, “Ciutat Blava”. Visita de l’impresionant fortalesa de Mehrangarh i el mausoleu Jaswant Thada. 
Per acabar el dia, un tomb pels basars i la torre del rellotge britànica. Nit a Jodhpur. 
Dia 6.- Cami d’Udaipur, visita del magnífic temple jaïnista de Ranakpur. Arribada a Udaipur, presidida pel llac Pichola. Visita del 
Jagdish temple, Sunset Point i vista panoràmica. Nit. 
Dia 7.- Visita del City Palace i recorregut pel llac Pichola per veure el Lake Palace i l’illa de Jagmandir. Nit a Udaipur. 
Dia 8.- Trasllat a l’aeroport i vol directe Air India a Delhi 15:10-16:10 hr (no inclós). Arribada a Delhi i trasllat a l’hotel. 
Dia 9.- Trasllat a l’aeroport i vol directe Druk air 12:20-15:10 hr (no inclós).  Benvinguda del nostre guia I trasllat a la capital, 
Thimphu. De cami visitarem el Tamchhog Lhakhang, únic temple privat a Bhutan. A Thimphu, el Memorial Chorten. Nit. 
Dia 10.-  Thimphu: visita del monastir de Changankha, el mercat de fruites, verdures i alguns souvenirs, el Tashichho dzong 
(fortalesa-monastir, seu del Govern i amb la Sala del Tron), l’estadi de Tir a l’Arc, esport nacional, i el Bhuda Point. Nit. 
Dia 11.- Avui es traslladarem fins a Punakha, antiga capital, pel pas de Dochu La i els seus 108 chorten. Passejada entre 
arrossars fins al temple de la fertilitat Chhimi Lhakhang. Visita de la fortalesa Punakha Dzong, del s.XVII. Nit a Punakha. 
Dia 12.- Ruta de tornada a Thimphu, on pararem per visitar l’Institut Zorig Chosum, on s’ensenyen les 13 arts tradicionals de 
Bhutan.  Arribada a Paro. Passejada pel centre o visita del seu Dzong o fortalesa. Nit a Paro. 
Dia 13.- Avui visitarem una de les construccions més impresionants de Bhutan, el monastir de Taktshango Tiger’s Nest, sobre 
un penyasegat de 900 mts sobre la vall de Paro (2-3 hrs de caminada). Nit a Paro. 
Dia 14.- Trasllat a l’aeroport i vol de tornada via Delhi 
 

PREU per persona: des de  1995€ en base a 2 persones: 
 

Inclou:  A India: transport privat amb conductor local tot inclós, hotels 4 estrelles, trasllats i taxes locals. A Bhutan, tots el transports i 
trasllats, hotels de 3 estrelles superior, pensió completa, guia de parla anglesa, totes les entrades, aigua mineral, visat d’entrada, impostos 
governamentals i taxes locals. Assistència dels nostres receptius als dos països. 
 

No inclou:  vols internacionals/regionals, assegurança de cancel.lació, opcional, despeses personals. A  Índia: visat electrònic, serveis guiats i 
entrades. A Bhutan: begudes durant els àpats, visites/excursions no indicades 
 
Guia de parla hispana a Bhutan: 100€ per nit/grup. Disposem de guies locals de parla hispana a Índia del nord.  
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                     Dong de Punakha                                                      Fortalesa Tashichho dzong, Thimphu 

 
 

       
 
               Jaipur:  Palau dels Vent                                       Monastir de Taktshango Tiger’s Nest, Paro 

 

 

       
 
       Udaipur: City Palace a la riba del llac Pichola                              Jodhpur, la ciutat blava. Fortalesa i mausoleu 

 
 
 

       


