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MESEBELI INDIA I.            9 NAP / 7 ÉJSZAKA • 4*-OS (Delhiben 5*-os) SZÁLLODÁK 
barangolás az Arany Háromszög mentén   12. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 

 
 
India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsűrűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát megjárt turista állítja, 
az indiai utazás után más ember lett, mint amilyen korábban volt. Túl nagyok az ellentétek: a pompás palotaegyüttesek, a 
monumentális várkastélyok, a csodálatos műemlékek mellett mindenhol ott van a szegénység, a sok koldus, a falvak évszázadok 
óta változatlan életformája. Az európai utas számára szokatlan a vallások sokfélesége: hinduk, mohamedánok, szikhek, 
keresztények élnek egymás mellett – a buddhizmus szülőföldjén. 
Kevesen tudják, India a XXI. század első évtizedében Földünk egyik leggyorsabban fejlődő országa volt, a gazdasági növekedés 
többször is meghaladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 legnagyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indiaiak egyharmada ma 
már közel európai színvonalon él. 
Körutazásunk legfőbb állomásait India 3 leglátogatottabb városa jelenti: a történelmi emlékekben rendkívül gazdag főváros, 
Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; valamint Jaipur, mely a látnivalókban leggazdagabb tartomány, Rajasthan székhelye. Ez a 3 
város alkotja az úgynevezett Arany Háromszöget. 
Indiai utazásainkat a novembertől márciusig terjedő időszakban bonyolítjuk le, amikor az esőnek nagyon kicsi a valószínűsége, 
a nappali csúcshőmérsékletek pedig még elfogadhatóak a városnézésekhez. Áprilistól aztán már gyakran előfordul, hogy a 
hőmérő higanyszála 40 fok fölé emelkedik. 
 
1. nap:  
Elutazás Budapestről egyszeri átszállással Delhibe. 
2. nap: Jaipur 
Érkezés India fővárosába a kora reggeli órákban, majd továbbutazás Jaipur irányába, pihenés az autóbuszon. Kora délután érkezés a 
híres „rózsaszín” városba (UNESCO világörökség). Az első programunk a város környékén található Gaitor (művészi uralkodói 
síremlékek) megtekintése. Ezt követően még megnézzük a maharadzsa elbűvölő városi palotaegyüttesét is. Ezen a napon viszonylag 
korán nyugovóra térünk, hiszen az előző éjszakai repülés miatt fáradt lesz a csoport (2 éj). 
3. nap: Jaipur, Amber-erődpalota 
Egész napos városnézés Jaipurban és környékén. Az autóbuszból megcsodáljuk a falakkal körülvett óváros jellegzetes rózsaszínű 
házsorait, a városkapukat, fotószünetet tartunk a különleges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. A rengeteg pompás látnivaló 
közül megnézzük a régi India fejlett csillagászati ismereteit bizonyító ősi obszervatóriumot (Jantar Mantar), valamint a világhírű Szelek 
palotáját (ez utóbbiba is lesz idő bemenni, amire általában csak kevés turistacsoportnak van lehetősége). Természetesen a 
bazárlátogatás sem maradhat ki a programból. 
Délután néhány Jaipur körüli látnivalóval ismerkedünk. Először fotószünetet tartunk a romantikus Jal Mahalnál; a festői tavi kastély 
szinte úszik a Man Sagar-tó vizén. 
Ezután felmegyünk a Jaipur fölé emelkedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű panoráma Jaipurra és a közeli Amber-erődpalotára). Itt található 
a világ legnagyobb kerekes ágyúja.  
Innen továbbutazunk a közeli kisvárosba, Amberbe, hogy közelről is megcsodálhassuk a hatalmas XVI. századi erődpalotát, amely a 
maharadzsa székhelye volt, mielőtt megépült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látványos erődkomplexum belül rengeteg 
kincset rejt, valóságos paradicsoma a művészetek kedvelőinek. A részvételi díj tartalmazza a feljutást az erődhöz dzsipekkel, de 
valószínűleg lesz lehetőség a bejáratot elefántháton is megközelíteni. Ennek felára kb. 10 USD/fő. 
4. nap: Sisodia-kert, Fatehpur Sikri 
Búcsú Jaipurtól, utazás Agra irányába. Jaipurt elhagyva látogatást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri 
maharadzsa építtetett a feleségének, Sisodiának. 
Kora délután megállunk egy Sikri nevű falu mellett, ahol az 1570-es években Akbar császár felépíttette pompás uralkodói rezidenciáját. 
Néhány év múlva a császár elköltözött, a palotaegyüttest többé nem használták. Fatehpur Sikri ettől függetlenül lenyűgöző, több mint 
400 év után is nagyszerű állapotban van. Az egykori uralkodói székhely és mellette lévő impozáns mecset megtekintése után 
továbbutazás Agrába, szállás (3 éj).  
5. nap: Sikandra, Agra 
Egész napos program Agrában és környékén. Először a szomszédos Sikandrában megtekintjük Nagy Akbar császár impozáns 
mauzóleumát, majd a hatalmas Agrai Erőd meglátogatása következik. Benne található Akbar császár gyönyörű palotakomplexuma. 
Ezután a mogul építészet gyöngyszemét, Itimád-ud-Dauláh síremlékét nézzük meg („márvány ékszerdoboznak” is szokták nevezni).  
A délutáni program fő attrakcióját a Taj Mahal megtekintése jelenti. A lenyűgöző méretű, fehér márványból készült építmény szépségét 
nem lehet leírni, látni kell. Nem véletlenül választották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé. 
6. nap: Gwalior 
Szabad program Agrában, pihenés a szállodában. 
Fakultatív program: Gwalior 
Egész napos kirándulás egy ősi, történelmi hangulatú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő nevezetessége a hegyre épült, 
rendkívül látványos középkori erődkomplexum. Az erőd masszív falai egészen különleges templomokat és palotákat őriznek. Az 
erődkomplexum megtekintése után megnézzük a fényűző Jai Vilas palotát is. 
A fakultatív program ára: 14.700 Ft (belépődíjakkal) – garantált indulás. 
7. nap: Mathura, Delhi (Bahai-templom) 
Utazás Delhi irányába. Útközben pihenő Mathurában, a hinduizmus egyik legfontosabb zarándokhelyén, Krishna születési helyén. 
Látogatás a Krishna-templomban, majd továbbutazás India fővárosába.  
Delhi külvárosában megnézzük a város egyik leglátványosabb építményét, a Sydney-i Operaházra emlékeztető, lótuszvirág formájú 
Bahai-templomot. Szállás Delhiben (2 éj). 
8. nap: Delhi 
Egész napos városnézés India fővárosában, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfontosabb nevezetességeit látni fogjuk. A főbb 
attrakciók a következők: a hatalmas Vörös Erőd, a Jama Masjid (India legnagyobb mecsete), Gurudwara Bangla Sahib szikh templom, 
Lakshmi Narayan-templom (az egyik legszebb hindu templom), India-kapu, Parlament, Elnöki palota és a Qutab Minar komplexum (a 
XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal). 
9. nap: 
Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Budapestre a kora délutáni órákban. 
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Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal Delhibe és vissza (egyszeri átszállással). Indiában légkondicionált autóbusszal történik az 
utazás. Az Arany Háromszög városai 200-250 km-re vannak egymástól, ami 5-6 órás autóbuszos utazást jelent. 
Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal jobbak a tömegközlekedésre használt buszoknál, de számítsanak rá, hogy a színvonaluk 
elmarad a Fehérvár Travel autóbuszos utazásain megszokott járművekétől.  

Szállás: 5 éjszaka 4 csillagos, 2 éjszaka (Delhiben) 5 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. (Indiában a 4 csillagos 
szállodák Európában inkább erős 3 csillagos szintnek felelnek meg.)  

Ellátás: Félpanzió a 2. nap vacsorájától a 9. nap reggelijéig (7 büfévacsora / 7 reggeli: 6 büféreggeli és 1 csomagolt reggeli, amit a 
hazautazás napján a korai indulás miatt kapnak utasaink). Természetesen a repülőgépen is szolgálnak fel a napszaknak megfelelő 
étkezést.  

Időpontok Teljes részvételi díjak 

2022. nov. 05 – 13. 251.000 Ft + 121.700 Ft (reptéri ill.) = 372.700 Ft 

2022. nov. 24 – dec. 02. 236.000 Ft + 121.700 Ft (reptéri ill.) = 357.700 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket a 30 kg-os feladható poggyásszal, a reptéri illetéket, a 7 éjszakai szállást 
félpanzióval, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést, az útlemondási biztosítást, a Fehérvár Travel idegenvezetőjét a budapesti 
indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt programokat, de nem tartalmazza a belépődíjakat. 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani. 

Egyágyas felár: 107.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 470 Ft/nap (ld.17. oldal) 

Vízumdíj:  14.800 Ft  

 

Hasznos tudnivalók: 

Időjárás: Az ország általunk meglátogatott vidékein a száraz évszak októbertől májusig tart, eső ilyenkor nem várható, a folyamatos 
napsütés jellemző. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai Delhi környékén a következők: 
október: 33 °C / november: 29 °C / december: 22 °C / január: 21 °C / február: 23 °C / március: 30 °C / április: 36 °C / május: 39 °C.  
Agrában és Jaipurban ennél 1-2 fokkal magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani. 

Egészségügyi előírások: Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot 
tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Tudomásunk 
szerint az Arany Háromszög mentén malária elleni gyógyszerre, valamint Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásra nincs szükség, de 
a biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt kb. 4-5 héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot. 
A Coviddal kapcsolatos esetleges beutazási szabályozásokról honlapunkon is találnak információkat; de a hivatalos, folyamatosan 
frissülő, naprakész és részletes tájékoztatást a Konzuli Szolgálat oldalán olvashatják: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-
tanacs 

Időzóna: Magyarországhoz képest plusz 4,5 óra. 

Repülési idők: Európából Delhibe a repülőút hossza 8-9 óra. 

Útlevél: Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.  

Vízum: A vízumdíj Indiába 2022. áprilisi információk alapján 14.800 Ft, irodánknak forintban fizetendő. A vízumügyintézés menetéről 
és díjáról az indiai kormány határoz, irodánk a lehetőségekhez mérten maximálisan segítséget nyújt az ügyintézésben. Erről bővebb 
tájékoztatást a pontos árral kb. 1 hónappal indulás előtt küldünk utasainknak. 

 

 


