
 

 

 

Índia del sud 

Sortida 10 de novembre 

Grup reduït i acompanyat des d’Andorra 



 

 

 

Itinerari 
 
Dia 10/11 - BARCELONA - CHENNAI – MAHABALIPURAM 

Sortida d’ Andorra – Aeroport  de Barcelona  
Vols amb 1 escala. 
 
Dia 11/11 – MAHABALIPURAM  

Arribada a l’aeroport de Chennai 
Trasllat a l’ Hotel Radisson Temple Bay.  
Desdejuni i dinar buffet a l'hotel . Matí lliure per a descansar. 
A la tarda, excursió a Mahabalipuram.  
 
MAHABALIPURAM (Mamallapuram), és un poble de la costa de Coromandel, situat a 60 Km. al sud de 
Chennai. La bellesa dels seus monuments (va ser declarat patrimoni de la humanitat per l’ UNESCO al 
1.984) i la tranquil·litat dels seus espais naturals han fet d'aquest poblet una important fita turística. 
Els Temples rupestres son grutes esculpides en els massissos de granit que bordegen una montanya 
sota situada a l'oest de la ciutat. Les seves magnífiques escultures son testimoni de la maduresa de les 
arts plàstiques en l’ época de la sobirania payaba. L'obra mestra d'aquests temples rupestres – i una 
de les més rellevants de l’ art indi de tots els temps -  és el baix relleu a on es representa el descens del 
Ganga (el riu Ganges), també anomenat “la penitència d'Arjuna” 
 
Sopar buffet a l'hotel i allotjament.  
  
Dia 12/11 - MAHABALIPURAM (Excursió a Kanchipuram) 

Desdejuni a l’ hotel. Al matí (fins desprès de dinar), excursió a Kanchipuram.  
 
KANCHIPURAM, és una de les set ciutats santes de l'Índia. Situada a 71 Km. de Chennai, va ser capital 
florent regne Payaba i més tard va conservar sota el domini Chola la seva hegemonia espiritual. 
L'interés de Kanchipuram (Kanchi) no es limita només als seus temples; en aquesta ciutat s’hi elaboren 
de forma artesanal les magnífiques sedes amb les que es confeccionaven els saris més exclusius de 
tota l'Índia. Entre els nombrosos temples de la ciutat, coneguda com “la ciutat d’ or dels mil temples”, 
es poden destacar: Kailashanatha Mandir, Vaikuntha Perumal Mandir, i el Temple Jainista 
Tiruparutipuram. 
 
Dinar en el restaurant local a Kanchipuram i retorn a l'hotel a Mahabalipuram 
Sopar buffet a l’ hotel i allotjament.  
 

 
 



 

 

 

Dia 13/11 - MAHABALIPURAM / PUDUCHERRY 

Desdejuni a l’ hotel. Al matí, sortida cap a Puducherry – una ciutat francesa a l'Índia. Arribada i trasllat 
a l’Hotel Accord Puducherry. Visita d’ aquest antic establiment francés que posseeix una plaent 
atmosfera, resultat de la barreja de dos pensaments divergents. El passat viu en el present a l’ 
Esglèsia del Sacre Coeur de Jesus, la platja puducherry i la biblioteca Romain Rolland.La visita també 
inclou Auroville. Concebuda com un tribut a Sri Aurobindo. Auroville és un concepte totalment nou 
de l’educació i de la vida urbana. A l’ actualitat, el municipi, que viu segons la filosofía de Sri 
Aurobindo, té nou assentaments. És un somni molt pròxim a la realitat i la utopia. 
Dinar i sopar buffet a l’ hotel 
 
Dia 14/11 - PUDUCHERRY / Chidambaram / KUMBAKONAM 

Desdejuni a l’ hotel. Al matí, anirem cap a Tanjore vía Chidambaram i Gangakondacholapuram. 
 
Chidambaram – la ciutat de temples – diuen que Shiva va ballar la seva dansa còsmica ‘tandava 
nritya’ – a on història i mitologia es fusionen per a crear un ambient profundament religiòs. 
 
Gangakondacholapuram ciutat dels Chola que van agafar el Ganges – 40 km al sud est de 
Chidambaram, va ser la capital de la poderosa dinastia Chola al segle XI. 
 
Dinar buffet en ruta. Arribada i trasllat a l’Hotel Mantra.  
A la tarda, visita del temple Kumakonam 
 
Kumbakonam és una de les ciutats més sagrades de Tamil Nadu. Situada a la vora del Riu Kaveri. 
Segons la mitologia Hindú, la fletxa de Shiva va pulveritzar el vas còsmic (kumbh) que contenia nectar 
diví; d’ aquest mite pren el seu nom. Kumbakonam representa els valors culturals i tradicionals 
 
Sopar buffet a l'hotel i allotjament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dia 15/11 - KUMBAKONAM – Darasuram - TANJORE 

Desdejuni a l'hotel. Al matí, sortida de Kumbakonam cap a Tanjore, visitant en ruta el temple de 
Darasuram. 
 
Darasuram – a 4 km de Kumbakonam, aquest espectacular temple Airavateshwara va ser construït al 
segle XII, pel Rei Rajaraja II de la dinastia Chola El temple de 4 alçades, dedicat al Shiva, té un 
sanctasanctórum i de 3 sales a on Rajagambhira i Mandapam mereixen una menció especial. 
 
Arribada a Tanjore i trasllat a l’Hotel Svatma. 
Dinar buffet 
 
 
 
 



 

 

 
A la tarda, visita de THANJAVUR (TANJORE), situada a 70 Km. al sud de Gangaikondacholapuram, 
coneguda com el “jardí de l’ India del Sur”, va ser capital política i cultural d’ un imperi que abastava 
tota l’ India meridional, que incloïa els territoris de Ceilan i les illes Maldives. El gran llegat de la 
civilització xola és el santuari Brihadishvara Mandir, temple consagrat a Shiva. La seva construcción va 
durar set anys (1003 al 1010). El Nandi mandapa, que va ser afegit al segle XII, alberga en el seu 
interior una escultura de Nandi (el toro de Shiva), realitzada en granit negre. Aquesta escultura s’ 
ungeix diàriament amb oli, el que que fa que brilli com si fossi reial. 
 
Sopar buffet a l'hotel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 16 /11- TANJORE - TIRUCHIRAPALLI (Trichy) - MADURAI 

Desdejuni a l’ hotel. Pel matí, sortida cap a Trichy per carretera (55 km) 
Arribada i visita a Tiruchirapalli, dinar buffet 
 
TIRUCHIRAPALLI, més coneguda per Trichy, és una ciutat situada 55 Km. a l’ oest de Thanjavir i a 160 
Km. al nord de Madurai, situada sobre un penyassegat; aquesta ciutat constitueix un important nucli 
comercial i industrial. El seu gran atractiu turístic el constitueixen els edificis diseminats pel seu 
escarpat penyal que domina la ciutat antiga. Visitarem Fort Seringam coronat pel temple Vinayaka. 
 
A la tarda, sortida cap a Madurai per carretera (160 km) 
Arribada i trasllat a l'Hotel Heritage. 
 

MADURAI, situada a la vorera del riu Vaigai, és la ciutat més important de Tamil Nadu, desprès de 
Chennai i una de les més antigues de l´ India del Sud. Madurai va ser durant segles la capital de la 
cultura tamil. 
Sopar a l'hotel i allotjament.  
 
Dia 17/11 - MADURAI (Temple Meenakshi i Temple de Kartikya) 

Desdejuni a l'hotel. Pel matí, visita a Madurai incloent el famòs Temple  
 

Meenakshi Mandir, temple dedicat a la figura protectora de Meenakshi i al seu espòs Sundareshvara 
(Shiva en l’ encarnació del bell senyor), s’ alça en el cor de Madurai i constitueix una de les més grans 
obres d’ arquitectura religiosa de l’ India i la cimera evolutiva de l’ arquitectura dràvida, a on els seus 
inicis es remunten als austers santuaris rupestres de l’ epoca payaba. A l’estil arquitectónic del temple 
es fa patent  el gust per l’ ornamentació barroca. Criden poderosament l’ atenció els gopura (dotze en 
total, quatre senyalant els punts cardinals i vuit, de menors dimensions, entorn al santuari), 
literalment coberts de figures pintades de cridaners colors, una exhaustiva representació del panteó 
hinduista. El gopura més alt té 50 mts, i es calcula que està decorat amb 1.500 escultures 
policromades. En el seu interior hi ha una escala estreta que puja fins l’ últim dels seus nou pisos, des 
d’ el que es contempla una magnífica vista del conjunt del temple. 
 



 

 

Passeig per rickshaws al voltant del temple 
 
Dinar en un hotel – restaurant céntric 
Per la tarda, visita del temple Kartikya (molt poc visitat pels turistes) 
Tornada a l’hotel i sopar buffet i allotjament a l’hotel. 
 
Dia 18 /11- MADURAI - LLAC PERIYAR 

Desjuni a l’hotel. Al matí sortida de Madurai cap al LLac Periyar (135 km), visitant el poble dels 
teixidors a Theni 
Arribada i trasllat a l’Hotel Spice Village 
Per la tarda, jeep safari als jardins de té i espècies 
Dinar i sopar a l’hotel 
 
Dia 19/11 - LLAC PERIYAR - KUMARAKOM 

Desdejuni a l’hotel. Al matí, trasllat a un campament d’ elefants a on es pot assistir al bany d’aquests 
animals gegantins i passeig en elefant pel bosc / finca d’ espècies. 
 
A continuació, sortida de Llac Periyar cap a Kumarakom – en ruta, es farà una parada a la fàbrica / 
plantació de Té. Arribada i trasllat a l’Hotel Coconut Lagoon 
‘Sunset cruise’ per a gaudir d’una bonica posta de sol. 
Dinar i sopar a l’hotel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Dia 20/11 - KUMARAKOM 

Pensió completa a l’hotel.  
Pel matí, passeig en vaixell ‘Kettuvalam’ pel Llac Vembanad i visita del mercat a Kottayam. 
Temps lliure per a descansar o per a massatges ayurvèdics. 
 
Dia 21/11 - KUMARAKOM / Allepey – Kumbalangi /COCHIN 

Desdejuni a l’ hotel. 
Pel matí, trasllat per carretera a Allepey i passeig en vaixell per els “Backwaters” a Allepey/ 
Kumbalangi / Cochin. Visita d’aquest poble rural i dinar.  
Desprès de dinar, continuarem per carretera a Cochin.  
Arribada i trasllat a l’Hotel Le Meridien / Crowne Plaza.  
 
Dia 22/11 - COCHIN 

Desdejuni a l’ hotel 
Pel matí, visita per Cochin. Inclou Esglèsia de San Francisco, Palau Holandés i les famoses xarxes de 
pescar d’estil Xinès. Dinar buffet al centre. Al capvespre, assistirem a un espectacle de Danses 
clàssiques "Kathakali" i tornada a l’hotel. 
Sopar buffet a l’hotel.  
 



 

 

 
 

 

Dia 23/11 - COCHIN / EUROPA 

Desdejuni a l’hotel.  
Trasllat a l’ aeroport 
Cochin / Dubai / Barcelona en vol d’ Emirates 
 
Nota: Aquest programa de viatge està subjecte a lleugers canvis d’ adaptació, no es responsabilitza 
l’Agència Organitzadora de les alteracions que, per motius oficials o de força major, es produeixin 
abans / una vegada iniciat el viatge. 
 
 
 

 



 

 

 

Preus 
 
Preu per persona en habitació doble ........ 3895.00€ 
Sumplement habitació individual .............. 1150.00€ 
Taxes aproximades......................................   320.00€ 
Assegurança.................................................     85.00€ 
Vols en classe business consultar 
 
 
Inclou 

 

• Trasllat Andorra – Aeroport del Prat (Barcelona) en autobús privat 

• Vol Barcelona – Chennai y Cochin – Barcelona  

• Total 13 nits d’hotel 

• Allotjament en PENSIÓ COMPLETA. començant amb el desdejuni del dia 01 fins el desdejuni 
del dia 14, segons el nostre programa. 

• Trasllats, visites / excursions segons programa en autocar amb aire condicionat. 

• Entrades als monuments 

• Guía acompanyant de parla Espanyola  

• Impostos locals i el service tax, aplicats en aquests moments. 
 
No Inclou 

 

• Despeses personals com begudes, propines, visats, assegurances, bugaderia així com trucades 
telefòniques. 

• Cap despesa derivada de problemes aliens a l’organització com desastres naturals, accidents, 
evacuació mèdica, cancelació de vols, retards o canvis d’ horaris. 

• Qualsevol altre servei que no hagi estat especificat com a "inclòs" 

• Tot el no especificat a l´ apartat d´ Inclou 
 
  
 

Observacions 

Els preus estan calculats en base a las tarifes i les condicions actualment en vigor. Qualsevol canvi en 
les tarifes o introducció de nous impostos o service charge pot canviar les nostres cotitzacions. 
 
Depesses de cancel·lació 

S´aplicarà el càrrec de les despesses reclamades pels proveïdors.  
 
 



 

 

 

Allotjaments 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Hotel Radisson Temple Bay 

57, Kovalam Road, 

Kanchipuram Dist, 

Mahabalipuram, Tamil Nadu 

603104 India 

Telf.: +91 44 2744 3636 

 

Mahabalipuram 

Estada de 4 nits en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Hotel Mantra 

536/537 A, 1, Bagavathapuram Main Road Extension, Sri 

Sailapathipuram Village, Veppathur, Kumbakonam, Tamil Nadu  

612105, India 

Telf.: +91 72999 55133 

Kumbakonam 

Estada d’una nit en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Hotel Accord Puducherry 

1,Tilagar Nagar, Opp Vassan 

Dental Care Hospital, 

Ellaipillaichavady, Puducherry  

605009 India 

Telf.: +91 413 229 9000 

 

Puducherry 

Estada d’ una nit en règim 

pensió completa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Svatma 

No. 4/1116, Blake Hr Sec School 

Road, Maharnonbu Chavadi, 

Thanjavur, Tamil Nadu  

613001 India 

Telef.: +91 4362 273 222 

Tanjore 

Estada d’una nit en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Hotel Heritage  

11, Melakkal Rd, Kochadai, 

Madurai, Tamil Nadu  

625016 India 

Telef.:+91 452 238 5455 

 

Madurai 

Estada de 2 nits en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Hotel Spice Village 

536, Kumily Thekkady Road, 

Thekkady, Kumily, Kerala 

685509, India 

Telef.:+91 4869 302 555 

Llac Periyar 

Estada d’una nit en règim 

d’allotjament I desdejuni 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a les nostres oficines:  

 

Hotel Coconut Lagoon 

Kumarakom Kottayam, 

Kavanattinkara, Kumarakom, 

Kerala 686563, India 

Telef.: +91 484 301 1711 

Kumarakom 

Estada de 2 nits en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Hotel Le Meridien  

Maradu, Kochi, Kerala  

682304 India 

Telef.:+91 484 270 5777 

Cochin 

Estada de 2 nits en règim 

d’allotjament I desdejuni 

Plaça Guillemó, 5 

AD500 Andorra la Vella 

+376 806 006 

emocions@andorra.ad 

Plaça Coprínceps, 4 Local 3 Bis 

AD700 Escaldes - Engordany 

+376 829 044 

emocions2@andorra.ad 

Carrer de l’ Aigüeta, 18. 

AD500 Andorra la Vella 

+376 807 900 

emocions3@andorra.ad 


