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Triunghiul de aur și mirajul Taj Mahal-ului 
 

Best of India  
 

New Delhi – Agra – Abhaneri – Jaipur 
 
India este o ţară de dimensiunile unui continent şi o călătorie aici este o experienţă de neuitat. Diferită, 

copleşitoare, zgomotoasă, este o destinaţie care îşi dezvăluie treptat secretele şi comorile: de la fortăreţele 

maiestoase, monumentele impresionante şi templele sacre, la meşteşugurile rafinate, artele tradiţionale şi 

nu în ultimul rând, la bazarurile colorate. Vă propunem un program creat în special pentru turiştii care 

vizitează pentru prima dată India, un program care vă va purta printre cele mai importante obiective 

turistice ajutându-vă astfel să descoperiţi  „triunghiul de aur” al Indiei și mirajul Taj Mahal-ului.    

  

Info Circuit: 

 

▪ Traseu: New Delhi – Agra – Abhaneri – Jaipur – New Delhi   

▪ Durată circuit: 8 zile  

▪ Tarif de la: 1890 Euro / persoană  

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

▪ Perioada: la cerere 

▪ Notă: Acest program este o propunere ce include sugestiile noastre de traseu. Puteţi să îl consideraţi 

punctul de plecare spre o călătorie ce poate fi personalizată conform dorinţelor dumneavoastră într-

o formă unică modificând numărul de zile, categoria hotelurilor, obiectivele turistice etc. 

 

Top Obiective turistice din programul Best of India:  

 

▪ Natură şi Peisaje: Râul Yamuna, Grădina Charbagh 

 

▪ Artă şi arhitectură: Vechiul Delhi, Scuarul Argintului, Dariba Kalan - Bazarul Argintului, Bazarul 

Kinari, Paranthawalla Gali, Fortul Roşu, Moscheea Jama Majid, Raj Ghat - Memorialul Ghandi, 

Mormântul Împăratului Humayun, Bulevardul Rajpath, India Gate - Poarta Indiei, Palatul 

Prezidenţial, Parlamentul, Domul de aur Bangla Sahib Gurudwara, Templul Sikh, Templul 

Lotusului, tur de oraș Agra cu Fortul Agra și Taj Mahal, Chand Baori - Fântâna cu trepte, tur de 

oraș Jaipur cu Piața locală, Templul Govind Dej Ji, Palatul Familiei Regale, Fortul Amber cu Sukh 

Niwas - Palatul Plăcerilor, Jai Mandir - Holul Victoriei, Sheesh Mahal - Sala Oglinzilor, Diwan-i 
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Am - Holul pentru audienţe publice, Diwan-i-Khas - Holul audienţelor private, porțile frumos 

decorate 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Chai Garam - degustare de ceai, vizitarea unui sat specializat în ceramică 

și olărit, participarea la ceremonia de rugăciune din templul Govind Dej Ji, ceremonie privată de 

servire a ceaiului în Palatul Familiei Regale, sesiune exclusivă cu un astrolog, sesiune de yoga în 

junglă, vizită și cină alături de o familie nobiliară 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Doha – New Delhi  

Plecare spre Doha cu compania Qatar Airways, zbor QR 222 (12:15 / 18:00), de unde veți pleca spre New 

Delhi cu zborul QR 578 (19:45 / 02:05).  

 

Ziua 2:  New Delhi  

Sosire în New Delhi, întâlnire cu reprezentantul local și transfer pentru cazare la hotel 4*. Mic dejun. Veţi 

începe vizitarea contrastantului Delhi, unde veţi putea admira cel mai bine din toată India îmbinarea dintre 

vechi şi nou. Delhi, format din şapte oraşe străvechi construite de-a lungul anilor, între sec. al XI-lea şi al 

XX-lea, este considerat a fi cel mai diversificat oraş din punct de vedere al stilurilor arhitecturale. De-a 

lungul timpului oraşul Delhi a cunoscut ascensiunea şi căderea multor conducători ai imperiilor, episoade 

marcate prin multitudinea de monumente ce comemorează măreţia şi gloria veacurilor trecute. Ziua va 

începe cu o experienţă inedită - ceea ce indienii numesc Chai Garam - un moment dedicat discuţiilor în 

timp ce este savurată o ceaşcă de ceai local. Veți face apoi o plimbare în vechiul Delhi (Old Delhi), oraş 

construit pe malurile râului Yamuna, la începutul sec. al XVII-lea, fostă capitală a Imperiului Mughal în 

timpul domniei Împăratului Shah Jehan, astăzi etalon al arhitecturii indo-islamice. Străduţele pitoreşti vă 

vor purta la Chandni Chowk - Scuarul Argintului, odinioară centrul orașului Delhi, o piaţă exotică şi 

colorată, o zonă aglomerată şi plină de bazare, magazine şi diverse ateliere, Dariba Kalan - Bazarul 

argintului, Kinari Bazaar şi Paranthawalla Gali. În timpul turului panoramic veţi trece pe lângă istoricul 

Fort Roşu, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, cel mai important monument al oraşului, palat 

al Imperiului Mughal, veţi vizita Jama Masjid, cea mai mare moschee din India, construită în anul 1656 de 

acelaşi împărat Shah Jahan, în a cărei curte interioară pot fi adunaţi aprox. 25.000 de credincioşi şi veţi 

vizita Raj Ghat, locul de incinerare a lui Mahatma Gandhi, devenit Memorialul Gandhi, “Părintele 

Naţiunii”. În cea de-a doua parte a zilei veţi vizita Mormântul Împăratului Humayun, unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din partea nouă a oraşului Delhi. Mormântul a fost ridicat din ordinul soţiei 

Împăratului Humayun, a fost finalizat în opt ani şi este considerat un adevărat exemplu al arhitecturii 

timpurii Mughal, datorită combinaţiei inedite dintre marmura albă şi gresia roşie, un element cu o 

importantă influenţă asupra acestui stil arhitectural. Structura se află situată în centrul unei grădini 

splendide, aici fiind înmormântată şi soţia Împăratului Humayun, Begai Begum. Veţi vizita în continuare 

Bulevardul Rajpath, India Gate - Poarta Indiei, un maiestuos Arc de Triumf înalt de 42 m, memorial ridicat 

în cinstea celor peste 70.000 de soldaţi indieni care şi-au pierdut viaţa în timpul Primului Război Mondial 

luptând pentru armata britanică, dar şi a celor 13.516 soldaţi britanici şi indieni ucişi la frontiera de nord-

vest în timpul războiului afgan din anul 1919. Piatra de temelie a fost pusă de Ducele de Connaught în anul 

1921, schiţa monumentului fiind proiectată de Edwin Lutyens. Următoarele opriri vor fi la Palatul 

Prezidenţial, o clădire ce ocupă o suprafaţă de 133 de hectare renumită pentru grădina splendidă proiectată 

de ilustrul arhitect Lutyens, pentru a servi drept reşedinţă oficială a Viceregelui Indiei în timpul domniei 
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britanice, în prezent folosită drept reşedinţă oficială a Preşedintelui Indiei, şi nu în ultimul rând la 

Parlament - considerat un adevărat simbol al democraţiei indiene. Ziua se va încheia cu vizitarea domului 

de aur Bangla Sahib Gurudwara al unui templu sikh şi silueta spectaculoasă a Templului Lotusului, dedicat 

cultului Bahai, o adevărată bijuterie arhitecturală din marmură albă. Întoarcere pentru cazare la hotel 4*.  

 

Ziua 3:  New Delhi – Agra  

Mic dejun. Veţi pleca spre Agra, capitala Imperiului Mughal între sec. XVI - XVII, perioadă în care oraşul 

a devenit un important centru al artelor, ştiinţelor, comerţului şi culturii, sub conducerea renumitului Akbar 

cel Mare. Epoca de aur a Agrei a fost una de scurtă durată, încheindu-se cu domnia lui Shah Jehan, în sec. 

al XVII-lea. Sosire în Agra, transfer și cazare la hotel 4*. În cea de-a doua parte a zilei, veți vizita 

principalele obiective turistice din Agra: Prima oprire va fi la Fortul Agra, înscris pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO, construit în perioada mogulă, într-un stil arhitectonic eclectic, pe malul râului Yamuna, 

în anul 1565. Fortul, prima reşedinţă a împăraţilor moguli, este o adevărată metropolă seculară care 

adăposteşte palate, moschei, grădini şi pavilioane. Fiecare împărat şi-a adus contribuţia sa, devenind astfel 

un adevărat “oraş în oraş”. Împăratul Shah Jahan a fost exilat în acest fort de către propriul său fiu, 

petrecându-şi aici ultimii ani din viaţă, cu singura mângâiere că putea privi îndelung către Taj Mahal, locul 

în care se odihnea iubita sa soţie. Ziua se va încheia cu vizitarea celebrului Taj Mahal, o adevărată bijuterie 

a artei islamice în India, una dintre capodoperele universale, definită ca fiind o “lacrimă pe fața eternităţii”. 

Monumentul atestă dragostea eternă a unui bărbat, respectiv Împăratul Shah Jahan, pentru iubita sa soţie, 

Mumtaz Mahal. Construcţia Mausoleului a început în anul 1631 şi a durat 22 de ani, timp în care 20.000 de 

lucrători au muncit la acest impresionant monument. Cu siguranţă, Taj Mahal, înscris pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO este cel mai vizitat monument al Indiei şi va reprezenta momentul de maximă emoţie al 

vacanței dumneavoastră. Conform legendelor, Shah Jahan dorea să construiască o replică a Taj Mahal-ului 

în marmură neagră, care să-i servească drept mormânt, însă această dorinţă a rămas doar un vis, împăratul 

fiind ulterior înmormântat alături de soţia sa, în Taj Mahal. Retur și cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 4:  Agra – Abhaneri – Jaipur  

Mic dejun. Veți continua aventura dumneavoastră prin India călătorind spre Jaipur, cunoscut sub numele de 

“Orașul Roz”, a cărui culoare de „bun venit” a fost dată clădirilor cu ocazia vizitei Prinţului Albert, oraş 

construit după reguli de planificare urbană Hindu, alcătuit din 9 zone de clădiri bine delimitate de străzi 

largi, fiind astfel singurul oraş din lume care reflectă cele 9 diviziuni ale Universului, pe care îl putem 

considera oglinda a tot ce reprezintă Rajasthanul: cultură, tradiţie, societate şi cel mai important, oamenii. 

Pe traseu, veți face o oprire pentru a vizita unul dintre cele mai ascunse secrete ale Indiei, fântâna cu trepte 

din satul Abhaneri - cunoscută local sub numele de Chand Baori. Această fântână cu trepte construită în 

urmă cu mai bine de un mileniu este una dintre cele mai mari fântâni etajate din lume, dar și una dintre cele 

mai spectaculoase, datorită simetriei sale perfecte. Fântâna a fost construită între sec. VIII - IX din ordinul 

regelui Chanda, acest tip de fântâni fiind extrem de râspândite pe întreg teritoriul Rajastanului, care datorită 

climei extrem de aride de aici, avea nevoie de astfel de structuri pentru a furniza apă pe tot parcursul 

anului. În prezent, este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Abhaneri, un model geometric 

precis ce oferă iluzia unui labirint magic, format din 13 etaje și peste 3.500 de trepte aranjate într-o simetrie 

perfectă care coboară 20 de metri deasupra suprafeței apei. Ultima oprire a zilei va fi într-un sat specializat 

în ceramică și olărit, prilej cu care veți putea admira arta tradițională indiană, veți putea participa la un 
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workshop și chiar veți putea încerca să creați vase de ceramică, sub îndrumuarea artiznailor locali. Sosire în 

Jaipur, transfer și cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 5:  Jaipur  

Veți începe această zi cu o experiență culturală care vă va permite să experimentați un crâmpei din viața de 

zi cu zi a localnicilor din Jaipur. Veți vizita o piață locală unde se vând flori și legume, veți străbate aleile 

înguste ale orașului și veți avea ocazia să degustați celebrul preparat local Chaiwala Pakorewala, o gustare 

tradițională care se vinde aici de mai bine de 100 de ani. Acest tur matinal se va încheia cu o vizită la 

Templul Govind Dev Ji unde veți participa la ceremonia de rugăciune de dimineață, unde sute de 

credincioși se adună pentru a se ruga Zeului Krishna. Întoarcere la hotel pentru micul dejun. În cea de-a 

doua parte a zilei veți avea ocazia să vizitați încăperile private din Palatul Familiei Regale (prezența 

acestora nu poate fi garantată) și chiar să serviți ceaiul într-una dintre sufrageriile acestora, unde a luat 

masa și renumita Prințesă Diana. Această experiență este una inedită, fiind limitată pentru vizitatori. Și 

pentru că această zi va fi cu siguranță o zi a experiențelor unice, ultima parte a zilei va fi destinată unei 

altfel de experiențe și anume o sesiune exclusivă cu un astrolog. Întrucât India este o țară în care astrologia 

joacă un rol extrem de important în viața locuitorilor săi, această experiență va fi cu adevărat unică pentru 

dumneavoastră întrucât veți afla ce vă rezervă viitorul printr-o serie de predicții care cu siguranță vă vor 

uimi. Întoarcere pentru cazare la hotel 4*.  

 

Ziua 6:  Jaipur  

Veți începe această dimineață cu o experiență inedită, destinată în special iubitorilor de yoga. Alături de un 

guru, veți pleca dis-de-dimineață într-o scurtă drumeție prin junglă pentru a participa la o sesiune de yoga 

în inima junglei, o experiență inedită care se va desfășura în natură. Mic dejun servit în junglă. În 

continuarea zilei, veți vizita Fortul Amber, unul dintre cele mai apreciate obiective turistice ale orașului 

Jaipur. Fortul, de un rafinament aparte, cu pereţi acoperiţi de minunate picturi murale, pietre preţioase şi 

oglinzi, a fost construit de către Man Singh I în anul 1592 şi completat de către descendentul său, Jai Singh 

I. Dincolo de aspectul său exterior robust, interiorul surprinde prin rafinamentul artistic. În interior veți 

vizita Sukh Niwas sau Palatul Plăcerilor, Jai Mandir sau Holul Victoriei, care adăposteşte Sheesh Mahal - 

Sala Oglinzilor, Diwan-i Am sau Holul pentru audienţe publice, Diwan-i-Khas sau Holul audienţelor 

private, diverse porţi frumos decorate şi Grădina Charbagh. Întoarcere la hotel pentru câteva ore de 

relaxare. În cea de-a doua parte a zilei, veți fi invitați în casa unei familii de nobili, unde veți afla mai multe 

informații despre fascinanta bucătărie tradițională indiană și unde veți avea ocazia să luați cina alături de 

aceștia dar și să aflați mai multe detalii despre stilul lor de viață. Cazare la hotel 4*.  

 

Ziua 7:  Jaipur – New Delhi  

Mic dejun. Dimineața veți avea program liber pentru activități individuale. În cea de-a doua parte a zilei 

veți fi transferați în New Delhi unde veți fi cazați la hotel 4*.  

 

Ziua 8:  New Delhi – Doha – București 

Transfer la aeroportul internațional din Delhi pentru plecarea spre Doha cu compania Qatar Airways, zbor 

QR 571 (09:40 / 11:45), de unde veţi pleca spre Bucureşti cu zborul QR 219 (16:25 / 20:30). 
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TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Doha – Delhi și Delhi – Doha – Bucureşti cu compania Qatar Airways 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale  

- bagaj de cală 

- 6 nopţi cazare 

- mesele menționate în program 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu 

este menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) 

și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 

aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 

acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 

împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

- bacşişuri pentru ghizi, şoferi şi bagajişti 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar   

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea 

locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 
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- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 

obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 

unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc. 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 

şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 

mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu 

sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă 

şi evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult 

cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; 

în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

