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Des de  

850€ 

 
GC 1881 

Índia Central i platges de Goa 

15 dies per l’Índia desconeguda 

 
Aquest gran itinerari ens permet descubrir alguns dels monuments més fascinants d’una Índia més autèntica i desconeguda, des 
de les coves budistes d’Adjanta, el llegat islàmic de Bijapur, els fascinants temples medievals Hoysala de Badami, les restes del 
reialme de Hampi i les millors platges de tot el país, al paradisíac Estat de Goa. L’UNESCO protegeix molts d’aquests indrets que 
visitarem. 

 

 Itinerari suggerit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1.- Aeroport-Bombai 

Dia 2.- Trasllat a Aurangabad i les coves d’Ellora. 

Dia 3.- Visita de les coves d’Adjanta i ruta cap a Bijapur. 

Dia 4.- Arribada I visita de Bijapur: Gol Gumbaz, Ibrahim 

Roza, casc antic, muralles. 

Dia 5.-Trasllat a Badami, Patadakal i Aihola. Visita de les  

coves i temples de les antigues ciutats dels Hoysala. 

 Dia 6 i 7.- Hampi. Arribada i visites de l’antiga capital 

del segle XV i dels temples i restes dels voltants. 

Dia 8.- Trasllat i visita dels temples de Belur i Halebid. 

Dia 9.- Arribada a la costa de Goa via Mangalore. Nit a 

la platja de Palolem 

Dies 10 a  13.- Platges de Goa: Candolim, Anjuna, 

Arambol. Visita de Fort Aguada i d’Old Goa, conjunt de 

monuments portuguesos. Opció de visitar Panjani. 

Dia 14.- Trasllat a Bombai i nit. 

Dia 15.- Visita de l’Illa Elefanta, davant de Bombai, reste 

del dia a Bombai: Porta de l’Índia, estació Victòria, 

Hotel Taj Mahal. Vol de retorn. 

  

 
Preus i condicions 

 
 

Inclou:  cotxe amb conductor de parla anglesa tot inclós (carburant, dietes, 

trasllats), allotjament en habitació doble amb bany i a.a., despeses de gestió, 
dossier de ruta 

 
No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per aquest viatge) i 

t’oferim l’asssegurança personal de viatge i de cancel·lació. 

 
NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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