Jardins
de l’Índia:

Viatge als palaus
rajputs, temples hindús
i tombes mogols
—
14 - 28 novembre 2015

L’Índia és una de les grans civilitzacions del planeta, un país
complex i fascinant al mateix temps. En aquest viatge ens
centrarem en una petita part que condensa algunes de les
cultures que l’han configurat: Rajasthan i Uttar Pradesh.
Proposem un recorregut pel millor de la jardineria islàmica, condensats en els jardins tomba dels grans emperadors
mogols amb el Taj Mahal al capdavant. Uns jardins que
anuncien a la Terra el paradís alcorànic, i que ens mostren
la divisió dels quatre rius de l’Edèn. Al seu costat, l’esplendor dels palaus i jardins dels maharaja, vassalls dels emperadors mogols, mostren el refinament i les influències mútues d’ambdues cultures. La dominació britànica del segle
XIX es nota en l’urbanisme d’algunes ciutats i als seus nous
parcs i places. Visitarem temples Sijs, hinduistes i jainistes,
així com algunes mesquites, recorrem basars prodigiosos
on encara es poden conjurar totes les meravelles d’Orient.
En el nostre recorregut amb autobús podrem contemplar la
vida bulliciosa i frenètica de viles i ciutats, permetent-nos
entrar en contacte amb la seva quotidianitat. Esperem que
aquest viatge sigui una introducció a la fascinant, incommensurable i inesgotable Índia.

La India es una de las grandes civilizaciones del planeta, un
país complejo y fascinante al mismo tiempo. En este viaje nos
centraremos en una pequeña parte que condensa algunas
de las culturas que la han configurado: Rajastán y Uttar Pradesh. Proponemos un recorrido por lo mejor de la jardinería
islámica, condensados en los jardines tumba de los grandes
emperadores mogoles con el Taj Mahal a la cabeza. Unos jardines que anuncian en la Tierra el paraíso coránico, y que nos
muestran la división de los cuatro ríos del Edén. A su lado, el
esplendor de los palacios y jardines de los marajás, vasallos
de los emperadores mogoles, muestran el refinamiento y las
influencias mutuas de ambas culturas. La dominación británica del siglo XIX se nota en el urbanismo de algunas ciudades
y en sus nuevos parques y plazas. Visitaremos templos sijs,
hinduistas y jainistas, así como algunas mezquitas, recorremos bazares prodigiosos donde aún se pueden conjurar todas
las maravillas de Oriente. En nuestro recorrido en autobús
podremos contemplar la vida bulliciosa y frenética de villas y
ciudades, permitiéndonos entrar en contacto con la cotidianeidad de los indios. Esperamos que este viaje sea una introducción a la fascinante, inconmensurable e inagotable India.

El viatge començarà a la capital de l’Índia, Delhi, per continuar visitant els millors temples, palaus, mercats i basars,
forts i tumbes-jardí d’Agra, Fatepur Sikri, Jaipur, Bundi,
Udaipur i Jodphur. Des de Jodphur un avió ens portarà de
nou fins a Delhi.

El viaje comenzará en la capital de la India, Delhi, para continuar por los mejores templos, palacios, mercados y bazares,
fuertes y tumbas-jardín de Agra, Fatepur Sikri, Jaipur, Bundi,
Udaipur y Jodphur. Desde Jodphur un avión nos llevará de
nuevo a Delhi.

Pots consultar l’itinerari complert amb les visites programades a: www.gardensfromspain.com/es/trip-bits/India

Puedes consultar itinerario completo con las visitas programadas en: www.gardensfromspain.com/es/trip-bits/India

informacions
i condicions del viatge
Preu per persona
Per reserves abans del 1 de juliol de 2015:
–– En habitació doble:
SOCIS = 1.840 € / NO SOCIS = 1.930 € (IVA inclòs).
–– En habitació individual suplement 580 €.
Per reserves a partir del 1 de juliol de 2015:
–– En habitació doble:
SOCIS = 1.980 € / NO SOCIS = 2.070 € (IVA inclòs).
–– En habitació individual suplement 580 €.

El preu inclou
–– Hotels de 3* i 4*, hotels boutique & heritage Hotels
(hotels petits amb encant) en règim d’allotjament i
esmorzar.
–– Dinar de benvinguda i sopar de comiat, durant el viatge.
–– Guia acompanyant des de Barcelona, especialista en
jardins, durant tot el viatge.
–– Servei de guia local, de parla castellana.
–– Vehicle privat amb aire condicionat per tots els
desplaçaments assenyalats.
–– Conductor expert.
–– Assistència personalitzada les 24 hores del dia.
–– Visites i entrades als monuments descrits en l’itinerari.
–– Passeig en ciclorickshaw pel Vell Delhi.
–– Passeig en barca pel Llac Pichola a Udaipur.
–– Espectacle de danses tradicionals a Udaipur.
–– Pujada en elefant al fort Amber, a Jaipur.
–– Assegurança bàsica de viatge.

El preu no inclou
–– Avió regular d’anada i tornada Barcelona-Delhi, amb
una escala (preu orientatiu 600 €)
–– Visat d’entrada a l’Índia (consultar web: Arke Bls
Center, cost aproximat de 90 €)
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