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Des de  

895 € 

 
GC 1881 

Kerala i Tamil Nadu 

14 dies pel sud de l’Índia: Selves i temples  

 

Un recorregut pel sud de l’Índia. Kerala, l’estat més ben organitzat de l’Índia, famós per les seves platges i selves i especialment 
pels backwaters, els rius navegables. També per la reserva natural de Tigres de Periyar. Tamil Nadu, un estat que amaga 
centenars de temples en ciutats tan d’interior com encarades al Golf de bengala. Un passeig per l’Índia menys coneguda però no 
per això menys autèntica. 
. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Ciutat inici-Bangalore. Vol a Kochi 

Dia 2-3 .- Kochi. Visita Barri jueu, teatre 

Kathakali, Fort Kochi 

Dia 4 .- Kochi-Allepey. Visita dels famosos 

Backwaters (canals en manglars...) 

Dia 5-6 Allepey-Reserva de Tigres de Periyar. 

Visites al parc natural i a les plantacions de tè. 

Dia 7 .- Periyar-Madurai. Visita de Madurai i del 

temple Sri Meenakshi 

Dia 8 i 9 .- Madurai-Kumbakonam. Visita dels 

temples de Trichy i de Tranjavur. 

Dia 10 i 11 .- Kumbakonam-Traquenbar. Dies de 

relax a les platges de Tranquebar. Visita del fort 

danès de Tranquebar 

Dia 12 i 13 .-Tranquebar-Mamallapuram. Visita 

de Chibandaram i els seus temples.  

Dia 14.- Mamallapuram-aeroport de Chenai. 

Durant el trajecte, visita al centre de Cocodrils de 

Madras i del poble de Kachipuram  

NOTA: És possible combinar aquest recorregut 

amb visitar la Fundació Vicenç Ferrer. 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe amb conductor de parla anglesa tot inclòs (carburant, 
dietes, trasllats), allotjament en habitació doble amb bany i aire 
condicionat, despeses de gestió, dossier de viatge. 
 
No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per a aquest 
viatge) t'oferim l'assegurança personal de viatge. 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Elefants a Kerala Tmple de Ranganathaswami 

  

Backwaters a kerala Fundació Vicenç ferrer 

 

 
Temple de Bridavishava Tigre a la reserva de Periyar 
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