
ZLATÝ TROJUHOLNÍK 
DELHI-JAIPUR-AGRA

Program– 6 nocí / 7 dní 
3. Deň
Prehliadka najznámejšej indickej pamiatky, slávneho Taj Mahal, 
postaveného panovníkom Šahdžahán na pamiatku svojej manželky, ktorá 
zomrela pri pôrode ich 14. dieťaťa. Je zdobený 28 druhmi drahokamov. S 
výstavbou sa začalo v roku 1632 a trvala 22 rokov. 
Poobede si prehliadnete pevnosť Red Fort, miesto palácov a s komorami 
určenými pre kráľov. 
Zvyšok dňa si užijete voľno a oddych v Agre. Prenocovanie v hoteli 
Doubletree by Hilton 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-
agra-AGRDTDI/index.html 

1. Deň 
Prílet do Delhi (Dillí).  Uvítanie a transfer do hotela http://www.itchotels.in/
hotels/welcomhoteldwarka.aspx

2. Deň
Prehliadka starej a novej časti mesta Delhi. Návšteva Raj Ghat, kde bol 
spopolnený Gandhi. Prehliadnete si Piatkovú mešitu, vychutnáte si 
romantickú jazdu kočom ku Chandni Chowks, pestrofarebnému bazáru.  
Návšteva chrámu Gurudwara Bangla Sahib  - Sikh a Kostola Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho. Navštívite aj priemyselné nákupné stredisko s 
množstvom tradičných výrobkov, ktoré India ponúka. Návrat do hotela.  

Spoznajte Indiu



4. Deň
Navšteva Fatehpur Sikri, hlavné mesto 
mughalskej ríše. Je unikátnou ukážkou 
mughalskej architektúry a je zapísaná na 
zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Neoľutujete ani prehliadku Bulund Darwaza, 
Panch Mahal a svätyňu Shaikh Salim Chisti.
Samotné mesto Agra je známe mramorovou 
výrobou. Cesta do mesta Jaipur. Prenocovanie 

Program

6 deň

Jazdenie na slonoch

v meste Jaipur hoteli Four Points by Sheraton 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/

property/overview/index.html?propertyID=3499

5. Deň

Výlet do hôr pevnosti Amber, ktorá je známa 

zrkadlovým hájom. Do pevnosti sa dostanete 

nezabudnuteľnou jazdou na slonovi. Prehliadka 

mesta Jaipur a nevynecháte ani miestne 

paláce ako napr. Hawa Mahal, kde budete mať 

ešte možnosť urobiť ďalšie pekné fotozábery. 

Zavítate aj do jednej z najznámejších 

koberciarní v krajine. Prenocovanie v meste 

Jaipur.  

6. Deň

Hinduistický chrám Birla a potom sa vydáte na 

cestu do mesta Delhi. Prenocovanie v Delhi.

7. Deň

Odlet

Ubytovanie na 6 nocí v uvedených hoteloch (alebo v 
hoteloch rovnakej kategórie)
Raňajky
Transfery klimatizovaným autobusom
Nemecky hovoriaci sprievodca počas celého pobytu v Indii 
(v prípade záujmu slovensky hovoriaci sprievodca – za 
poplatok) 
Asistencia na letisku
Všetky štátne dane a poplatky s tým späté 

CENA ZAHŔŇA:
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Obdobie 01.10. – 31.03.2016 
Odlety každú sobotu

Cena 599 €

Obedy a večere (v Indii sa dá pomerne lacno a chutne 
stravovať)
Poistenie 18 €
Jazda na slonovi v Jaipur 20 €
Vstupné poplatky cca 50 €
Príplatok za jednolôžkovú izbu 185 €
Sprepitné (cca 25 €) 
Vízum
Letenka 
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Tunajšia architektúra

POZNÁMKY:

Atrakcie sú uzavreté:
Taj Mahal – Agra - piatok
Red Fort – Delhi - pondelok


