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De la 895 €  
+ 298 euro (taxe de aeroport) 

 

8 zile - Avion 
 
  

D A T A  D E  P L E C A R E :   

2 9 . 1 2 . 2 0 1 8  

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  

 Bilet de avion Bucuresti – Delhi  si retur, 
zbor cu escala operta de KLM (orarul de 
zbor se poate modifica);  

 Taxele de aeroport pentru zborurile 
internaţionale;  

 Transport cu autocar/ microbuz cu 
climatizare, la dispoziţie conform 
programului; 
 6 nopţi de cazare în hoteluri de 5*,  
 Mic dejun si cine incluse pe durata 
circuitului; 
 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program; 

 Taxele de intrare la obiectivele turistice 

menţionate în program; 

 Transfer aeroport- hotel – aeroport; 

 Asigurare medicală de călătorie şi storno; 

 Ghizi locali; 

 Conducător de grup român 

 

Termen de înscriere: Minim 4 

săptămâni înaintea datei de plecare. 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  
 Taxa de viză + procesare 55 € 

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi, se 

achită la faţa locului  

 Alte servicii decât cele menţionate în 

program; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 

Grup minim 20 pers. 

Pentru mai putin de 20 de persoane 

(între 15 şi 19 persoane) se percepe 

un supliment de 150 euro/ persoana. 
 

Program 
 

Ziua 1. (29.12.2018)  Sosire în New Delhi 
     Călătoria noastră începe din Aeroportul Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul cu escala, spre New Delhi. După aterizarea în New Delhi, suntem 
întâmpinați de ghidul local. Transfer și cazare la hotel în New Delhi, The Suryaa 
New Delhi 5* sau similar. 
 

 

Ziua 2. (30.12.2018)  New Delhi  

    După un somn odihnitor şi servirea micului dejun, începem vizita în Delhi, 

însoţiţi de ghidul local. Facem un tur al oraşului vechi, ale cărui ziduri fortificate 

datează din secolul al XVII-lea vizitând Jama Majid, cea mai mare moschee din 

India, construită în 1656. Ne îndreptăm spre Chandni Chowk, odinioară centrul 

oraşului Delhi, o piaţă exotică şi pitorească, plină de bazare, magazine şi diverse 

ateliere. Ajungem apoi la Red Fort (Fortul Roşu), cel mai important monument 

al oraşului şi palat al Imperiului Mughal construit de către Shah Jaehan în anul 

1648. Vizita noastră continuă cu New Delhi, oraş planificat și construit pentru a 

deveni capitală începand din anul 1911 şi care a continuat să fie capitală și după 

retragerea trupelor britanice. Se vizitează Rhaj Ghat, memorial închinat lui 

Mahatma Gandhi, considerat Părintele Naţiunii, o platformă de marmură neagră 

care marchează locul unde la 31.01.1948 a avut loc ceremonia de incinerare a 

rămăşiţelor pământeşti ale conducătorului. Întoarcere la hotelul din New Delhi 

pentru cină şi cazare. 

 

Ziua 3. (31.12.2018)  New Delhi 

    Ne așteaptă o nouă zi în Delhi, așa că vom continua să explorăm orașul. 

Admirăm în turul nostru panoramic Indian Gate (Poarta Indiei), memorial 

construit în 1931 şi dedicat eroilor căzuţi în Primul şi al doilea Război Mondial, 

Rashtrapati Bhavan (Palatul Prezindenţial), construit în 1931, dar care până în 

1950 a servit drept reşedinţă pentru Guvernatorul General la Indiei Britanice, 

Mormântul împăratului Mogul Humayum, construit n 1562 şi inclus în 

patrimoniul UNESCO înca din 1993, una din primele construcţii ale stilulul 

arhitectural Mughal. Programul de vizită în Delhi se încheie cu Minaretul Qutub, 

a cărui înălţime de 72 m îl plasează pe primul loc în lume între cele mai înalte 

minarete de cărămidă din lume. A fost construit în 1206 de către Qutub-ud-din-

Aybak iar azi face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Seara o vom petrece 

la hotelul din New Delhi, unde vom sărbători Noul An cu o cină festivă, muzică și 

multă voie bună. Cazare la hotelul în New Delhi. 

 

Ziua 4. (1.01.2019)  New Delhi – Agra   

Mic dejun. Deplasare spre Agra. Vizităm modernul Templu Akshardham. Se 

continua vizita in Agra iar spre seara  cazare si cina  la hotel Crystal Sarovar 

Premiere 5*  sau similar din Agra. 

 

Ziua 5. (2.01.2019)  Agra - Jaipur  

   Dupa mcul dejun si check out se continua un city tour in Agra  si se va vizita 

faimosul monument al dragostei Taj Mahal inclus în patrimoniul universal 

UNESCO, palatul care este de o grandoare impresionantă si care a fost construit 
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de împăratul Shah Jahan în onoarea soției sale, care a murit la nașterea celui     

de-al 14-lea copil. La ridicarea sa s-a folosit marmură albă adusă de la sute de 

kilometri distanță cu ajutorul elefanților. Continuam vizita la Fortul Agra care 

este un exemplu clasic al arhitecturii specifice zonei Rajasthanului, ascunzând în 

interior o frumuseţe de neegalat. Se continua calatoria catre Jaipur.  unde vizitam 

orașul pustiit Fathepur Sikri, aici vom explora un fort masiv și impresionant, 

abandonat din cauza lipsei de apă, de asemenea ne vom opri la Abhaneri pentru 

a face poze micului oras vechi de 1200 de ani. Cazare si cina în Jaipur la Hotel 

Hilton Jaipur 5* sau similar. 

 

Ziua 6. (3.01.2019)  Jaipur – Amber Fort – Jaipur  

   După micul dejun, facem o excursie la Amer, unde ne vom bucura de o plimbare 

cu elefanți în timp ce urcam pe deal. Apoi continuam vizita cu Palatul Orașului, 

Observatorul, Jal Mahal & Hawa Mahal, urmată de o vita la piata Babu unde 

putem face cumpărături. Seara  vom participa la un spectacol live folk 

acompaniata de  o cina la Narayan Niwas Palace. Cazare la hotelul  din Jaipur.  

 

Ziua 7. (4.01.2019)  Jaipur – New Delhi – București  

   După micul dejun, pornim la drum spre Delhi. La sosire in Delhi, vom stationa 

pentru ceai/cafea si vom avea la dispozitie cateva camere pentru Wash & 

Change, la un hotel aproape de aeroport. Dupa cina pe care o luam aici, avem 

pregatit  transferul catre aeroport. 

 

Ziua 8 . (5.01.2019)  Zbor Bucuresti via Amsterdam  

   Imbarcare pentru zborul  spre București cu escala in Amsterdam. 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei 

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea 

şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara 

graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc 

desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta 

nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau 

se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate. 

 Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea 

sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze 

cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a turiştilor. 

 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii 

vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării 

pachetului turistic. 

 Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, începand cu 

bancheta a doua ; 

 Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide,  se va plăti suplimentul de 

single. 

 

 

 

 

 

 

 

S U P L I M E N T E   

 Supliment de single 295 € 

 Supliment Cina Revelion 90 

€/pers (obligatoriu la inscriere) 

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  

O B Ţ I N E R E A  V I Z E I  :  

 

 Formularul pentru viză completat; 

 Paşaport valabil minim 6 luni de la 

data călătoriei;  

 Copie în format electronic după 

prima pagină din paşaport  cu 

detaliile personale : nume, data 

naşterii, numărul de paşaport, etc. 

 Copie după cartea de identitate; 

 Dacă aţi mai avut viză de India 

aplicată pe un alt paşaport, copie 

după acesta; 

 Asigurarea medicala valabilă pe 

perioada călătoriei; 

 O fotografie tip paşaport, în format 

digital color, pe fundal alb. 

 

N O T E  :  

 Viza se obţine în minim 5 zile 

lucrătoare de la depunerea 

dosarului la sediul consulatului. 

Actele se vor depune la sediul 

agenţiei la maxim 3 zile de la 

înscriere, nu mai târziu de 12 zile 

înaintea plecării. Agenţia nu este 

răspunzătoare pentru cazul în care 

autorităţile refuză vreunui turist 

aplicarea vizei; În cazul neobţinerii 

vizei se reţin penalizările aferente 

serviciilor comandate la momentul 

aplicării pentru viză. Obţinerea vizei 

nu necesită prezenţa personală la 

sediul consulatului, însa acesta îşi 

rezervă dreptul de a chema la 

interviu orice persoană care aplică 

pentru obţinerea vizei. 

 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de 

aeroport şi a taxei de viză, în cazul în 

care valoarea acestora este 

schimbată de compania aeriană, 

respectiv de Ambasada Indiei; 

valoarea exactă a taxelor de 

aeroport va fi comunicată cu două 

săptămâni înaintea plecării, odată cu 

emiterea biletelor de avion. 
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 150 € 

PROMO 

Reducere 100 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

1195 € 
+ 298 € (taxe de aeroport)  

895 €  
+ 298 € (taxe de aeroport) 

995 € 
+ 298 € (taxe de aeroport) 

1145 € 
+ 298 € (taxe de aeroport) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Avans 25% la înscriere; 

 Diferenţa de plată până la 35 

de zile înainte de data plecării; 

 GRATUIT - asigurare medicală 

premium; 

 GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 

Otopeni pentru turiştii cu 

domiciliul în Bucureşti sau 

GRATUIT transfer dus – 

întors, din oraşul tău către 

Aeroportul Otopeni; 

 GRATUIT – înfoliere bagaj în 

Aeroportul Otopeni (1 piesă de 

persoană)  

 ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!  

 

 Ofertă valabilă doar 

pentru plecarea 

06.02.2019; 

 Avans 50% la înscriere; 

 Diferenţa de plată pâna la 

60 de zile înainte de data 

plecării; 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 Oferta este valabila pana 

la 01.09.2018. 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 Avans 30% la 

înscriere; 

 Diferenţa de plată 

până la 60 de zile 

înainte de data 

plecării; 

  Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 Oferta este valabilă 

până la 01.10.2018. 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 

 Avans 25% la 

înscriere; 

 Diferenţa de plată cu 

până la 35 de zile 

înainte de data 

plecării; 

  Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E  
 Supliment de single 295 € 

 Supliment Cina Festiva Revelion 90 €/pers. 

 

 

     

 

   

                 Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

  Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 
    

 

    

 

   

 

 

   

     

     

      


