
ΙΙννδδίίαα   
ΤΤαα  ΜΜυυσσττιικκάά  ττοουυ  ΓΓάάγγγγηη  

((ΚΚααζζοουυρράάχχοο))  
 

ΔΔεελλχχίί,,  ΑΑξξααρρννττάάμμ,,  ΜΜααττοούύρραα,,  ΆΆγγκκρραα,,  ΦΦααττεεχχπποούύρρ  ΣΣιικκρρίί,,  
ΑΑμμππααννέέρριι,,  ΤΤζζααϊϊπποούύρρ,,  ΦΦρροούύρριιοο  ΑΑμμππέέρρ,,  ΒΒααρρααννάάσσιι,,  ΣΣααρρννάάθθ        

 

1100  μμέέρρεεςς    
 

ΜΜίίαα  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ππααλλααιιόόττεερρηη  ππόόλληη  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ,,  σσττιιςς  όόχχθθεεςς  ττοουυ  ιιεερροούύ  
πποοττααμμοούύ  ΓΓάάγγγγηη,,  ααπποοττεελλεείί  μμίίαα  μμοοννααδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα!!    

ΕΕκκεείί  όόλλαα  ββοοηηθθοούύνν  ττοο  ττααξξίίδδιι  σσττοονν  χχρρόόννοο  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ααιιώώννεεςς  ππρριινν..    
ΑΑππόό  ττηη  μμυυσσττααγγωωγγίίαα  ττωωνν  ιιεερρώώνν  ττεελλεεττώώνν  μμέέχχρριι  ττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  ττόόπποουυςς  

δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  ττοουυ  ΒΒοούύδδαα  σσττηηνν  ππόόλληη  ΣΣααρρννάάθθ,,  όόλλαα  θθαα  σσααςς  κκάάννοουυνν  νναα  δδεείίττεε  
δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ττοο……  ""ααττηημμέέλληηττοο""  ΒΒααρρααννάάσσιι..  

 
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί. 
 
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση  
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα 
στο Νέο και το Παλαιό Δελχί η σημερινή μας περιήγηση, για να γνωρίσουμε τις καλοσχεδιασμένες 
λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων χρόνων του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια, 
τα τζαμιά και τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω 
από το Κόκκινο Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα επισκεφθούμε το απέριττο μνημείο 
αποτέφρωσης του Γκάντι (Ρατζ Γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό μαυσωλείο του 
Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο 
της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα (204 χλμ./2-3 ώρες) 
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" 
Αξαρντάμ. Ένας εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία πνευματική 
πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην αρμονία και τη μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη 
Ματούρα, όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό. Έχοντας πλέον μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία 
της χώρας, τον ινδουισμό, αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση  
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και 
ολόκληρης της χώρας, το περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα, γεμάτο από 
παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-
e-Taj, μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του μοναδικού μνημείου του Ταζ Μαχάλ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ (238 χλμ./3-4 ώρες) 



Αναχώρηση για την "Ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα 
επισκεφθούμε αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη που εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά 
την ίδρυσή της το 1569 από τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό Αμπανέρι για να 
δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του. 
Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, βόλτα με 
ποδηλατάμαξες (Τελετή Αάρτι) 
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ, που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο 
της επαρχίας. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! Η 
ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και το 
αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης 
αρχιτεκτονικής παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799 προκειμένου οι γυναίκες της 
βασιλικής οικογένειας να μπορούν να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται αντιληπτές. Η 
μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελετή Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Βαρανάσι 
Πτήση για Βαρανάσι και άμεση αναχώρηση για την βουδιστική πόλη Σαρνάθ, με πρώτη επίσκεψη στον ναό 
με τις αγιογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή του Βούδα μέχρι την ανώτερη φώτισή του και την πρώτη του 
ομιλία πριν 2.500 χρόνια. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τα ερείπια της πρώτης μονής στο Άλσος των Ελαφιών. 
Εκεί θα μάθουμε για την πρώτη ομιλία του Βούδα και την μεγάλη πνευματική του αποκάλυψη, αλλά και τις 
αναφορές του στις τέσσερις αλήθειες γύρω από την οδύνη και την ευγενή οκταπλή ατραπό, που οδηγεί στην 
απελευθέρωση και την εξάλειψη της δυστυχίας και του πόνου. Θα μάθουμε επίσης για το ιερό σύμβολο της 
χώρας, τη στήλη του Ασόκα με τα τέσσερα λιοντάρια και τον ιερό τροχό της. Επιστροφή στο Βαρανάσι. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
8η μέρα: Βαρανάσι, Ποταμός Γάγγης/Τελετή Αάρτι  
Νωρίς το πρωί θα μυηθείτε στα μυστικά της μητέρας Γκάνγκα, που αιώνες τώρα τρέφει και καθαρίζει τα 
παιδιά της τόσο από πνευματική, όσο και από …φυσική άποψη. Η πρωινή ομίχλη βοηθάει το όλο σκηνικό να 
σας μεταφέρει αιώνες πίσω. Η βόλτα με τη βάρκα την ώρα που σημαίνουν οι καμπάνες για το κάλεσμα, θα 
σας μυήσει στα ιδιαίτερα μυστικά του ιερού ποταμού, δείχνοντας πώς από τα κρεματόρια "επιστρέφουν" στη 
φύση τα πέντε βασικά στοιχεία που αποτελούν τον άνθρωπο. Εδώ, η νεκρώσιμη τελετή έχει άλλο χαρακτήρα 
και το ιερό ποτάμι σίγουρα βοηθά ακόμα και στην …εξάλειψη των οσμών. Ο κόσμος ξαφνικά 
συγκεντρώνεται και τα πολύχρωμα ρούχα τους βάφουν στην κυριολεξία το σκούρο χρώμα του ποταμού. Η 
ώρα του εξαγνισμού είναι ιερή και ιδιαίτερη. Εσείς, θεατές σε αυτό το σκηνικό, θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα με 
το εθιμοτυπικό, που θέλει το βάπτισμα στον ιερό ποταμό για καθαγιασμό, άφεση αμαρτιών και θεραπεία. 
Τελειώνοντας τη βόλτα με τη βάρκα, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους αγίους βαμμένους με στάχτες 
και τον κόσμο να συγκεντρώνεται κοντά τους, προσφέροντάς τους ρύζι, προσμένοντας λύσεις και 
συμβουλές στα προβλήματά του. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το 
απόγευμα, που θα κάνουμε βόλτα με ποδηλατάμαξες στους δρόμους παλιάς πόλης μέχρι τις "σκάλες" 
(γκατ), που οδηγούν εκεί όπου λαμβάνουν χώρα οι ιερές τελετές προς τον θεό Σίβα και τη θεά Γκάνγκα 
(Γάγγης). Η ώρα κοντεύει πλέον 7 το απόγευμα και οι καμπάνες κρατάνε το έθιμο, που θέλει τους νέους ιερείς 
να ακολουθούν το τελετουργικό με την καθοδήγηση του μεγάλου ιερέα. Έτσι, τα κοχύλια, τα θυμιατά, οι 
φλόγες και τα λουλούδια παίρνουν τη θέση τους και αποτελούν μέρος της τελετής Αάρτι, προς τιμήν του 
μεγάλου θεού Σίβα. Κάθε λεπτό της 45λεπτης τελετής καθιστά τη βραδιά ξεχωριστή και σίγουρα θα σας 
γεμίσει με πνευματικές σκέψεις, μυστήριο και αγαλλίαση. Όλος ο κόσμος (προσκυνητές και τουρίστες) 
πάλλονται, τραγουδούν ή χτυπούν παλαμάκια για να συμμετάσχουν στο τελετουργικό, μέχρι την 
αποκορύφωσή του. Μετά το τέλος της τελετής επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
9η μέρα: Βαρανάσι - Δελχί 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Δελχί. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά, 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπέρλαμπρη παράσταση "Kingdom of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και 
να χαλαρώστε στα παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις περιοχές της Ινδίας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 
10η μέρα: Δελχί - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη 
αυθημερόν. 
 
  



ΤΤιιμμήή  κκααττ’’  άάττοομμοο    

1100  μμέέρρεεςς  
ΔΔίίκκλλιιννοο  

ΔΔιιααφφοορράά  

ΜΜοοννόόκκλλιιννοουυ  

2233//1122 11115500  ++660000  

22//11,,  1166//11,,  2277//22,,  88//33,,  1199//33,,  1166//44,,  3300//44,,  

1144//55,,  44//66 
11009900  ++660000  

 
ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

● Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Oman Air ή Gulf Air ή Turkish ή Qatar ή Emirates 
● Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* 
● Ημιδιατροφή καθημερινά   
● Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  
● Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί  
● Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα  
● Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 
ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 
 Βίζα εισόδου στην Ινδία: περίπου € 85 - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το γραφείο μας και απαιτούνται 5 
εργάσιμες ημέρες 
 Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85 
 
 
 
 
 
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  
  

 Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του  

 Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 200/άτομο 

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 130/άτομο  

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 110/άτομο  

 Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 90/άτομο  

 Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  

 Πολλές από τις αναχωρήσεις με την Oman Air πιθανόν να ξεκινούν από την Τζαϊπούρ ή να καταλήγουν 
στην Τζαϊπούρ (από 16/4 και μετά) έχοντας τις ίδιες διανυκτερεύσεις, με μία μέρα παραπάνω.    
 Στις εορταστικές αναχωρήσεις, υπάρχει υποχρεωτικό γκαλά εντός των ξενοδοχείων, με επιβάρυνση.    
 
 
Μετά το Βαρανάσι, μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας μετά την 9η μέρα, για να γνωρίσετε το 

Καζουράχο, γνωστό για τους ερωτικούς Ινδουιστικούς και Τζαϊνιστικούς ναούς του. 
Η επέκταση αυτή γίνεται Βαρανάσι-Καζουράχο αεροπορικώς και Καζουράχο-Δελχί συνήθως με 

τραίνο, όπως κατωτέρω: 
 
 
 
 
 
 



9η μέρα: Βαρανάσι - Καζουράχο 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζουράχο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά 
μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σόου περιμετρικά των ναών ή μία φολκλορική παράσταση. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
  
10η μέρα: Καζουράχο - Τζανσί - Δελχί  
Πρωινή ξενάγηση στον άνω των 1.000 ετών αρχαιολογικό χώρο, με τους ναούς που απεικονίζουν θεούς και 
θεές, πολεμιστές, μουσικούς και ζώα. Από μακριά όλα φαίνονται φυσιολογικά, από κοντά όμως διακρίνονται 
έντονες ερωτικές στιγμές με "τρίγωνα", όργια και κτηνοβασίες. Αρρενωποί άνδρες και αιθέριες καλλονές 
παίρνουν στάσεις δίπλα από τους θεούς! Ένα θέαμα σίγουρα μοναδικό. Πολλοί βιάστηκαν να ερμηνεύσουν 
όλα αυτά ως καλό οιωνό για τη νέα ζωή ή ότι η σεξουαλική πράξη είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής. 
Ακόμα θεωρούνταν για πολλούς τόπος μάθησης καλών τεχνών…. η πραγματική ερμηνεία ενός απλού ιερέα 
θα σας μάθει ότι για τους πιστούς κάθε πονηρή σκέψη ή ερωτική φαντασίωση πρέπει να μείνει έξω από τον 
ναό και όχι να διεγείρει πονηρά το μυαλό την ώρα που θα πρέπει να εισέλθουν και να προσευχηθούν 
πραγματικά με όλο τους το σώμα και το πνεύμα!  
Ακολουθεί μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τζανσί και απογευματινή αναχώρηση με το τραίνο για 
Δελχί. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
11η μέρα: Δελχί - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη 
αυθημερόν. 
 

  
  
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς    
 

Κόστος επιβάρυνσης για μία επιπλέον Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* με Ημιδιατροφή, πτήση από 
Βαρανάσι, μεταφορές (πούλμαν, τραίνο) και ξεναγήσεις: + € 290 /άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει επιβάρυνση € 80/άτομο στο παραπάνω κόστος των € 290.  
Η πτήση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο   


