
EXTREMO ORIENTE: Índia 19

Índia
• CLIMA
De Junho a Setembro ocorrem as monções com  chuvas abundantes. O in-
verno é seco e fresco e a primavera quente especialmente em Maio e Junho. 

• MOEDA LOCAL
Rupia. Os cartões de credito (em especial Visa e Máster Card) são aceitos
em quase todos os centros turísticos. Leve Euros ou Dólares Americanos.

• ELECTRICIDADE
220 volts, e tomadas de dois e três pinos.

• HORÁRIOS DOS BANCOS E COMÉRCIOS
Os horários oficiais de funcionamento do comércio e escritórios governa-
mentais é das 09h30 as 17h30, de segunda a sexta. Os bancos funcionam
de segunda a sexta das 10h00 as 14h00, alguns trabalham também aos sá-
bados. 

• COMPRAS
Grande possibilidade de adquirir artesanatos de todos os tipos: tecidos in-
dianos, joias, roupas,  pinturas, etc.

• VACINAS
Segundo a OMS não é necessário nenhuma vacina, porém na época de chu-
vas é recomendado vacina conta a cólera e malária.

• RECOMENDAÇÕES
È recomendado levar: roupa de algodão, meias e um lenço grande para a
entrada nos templos (é obrigatório entrar descalço e com os ombros cober-
tos), boné e óculos de sol. Recomenda-se beber água mineral engarrafada
e descascar a fruta antes de consumir. Leve repelente contra insetos e pro-
tetor solar. È aconselhável levar medicamentos contra resfriados e infecções
intestinais, Não abuse das comidas picantes e os primeiros dias coma ali-
mentos do tipo mediterrâneo. 

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
- Vôos internos na Índia: advertimos expressamente que os voos domésticos
sofrem  frequentes atrasos, troca de horário e cancelamentos, diante do que
nos vemos obrigados a informar que a organizadora declina de toda a res-
ponsabilidade nestes casos e que não fará reembolsos pela eventual utiliza-
ção de outro meio de transporte alternativo ou pela perda de qualquer visita.



EXTREMO ORIENTE: Índia20

Visitando: Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benares, Kathmandu

Birla da religião Hindú, visita com chofer e
entradas não incluídas. Jantar e alojamento.

5º DIA – QUI. – JAIPUR / AMBER
/ JAIPUR 
Café da manhã. Excursão ao Forte Amber
(subida ao forte em lombos de elefante). Vi-
sita panorâmica de Jaipur, conheceremos o
Observatório e o Palácio do Maharaja e o
Palácio dos Ventos, um dos monumentos
mais conhecidos de Jaipur. Jantar e aloja-
mento.

6º DIA – SEX. – JAIPUR / FATEH-
PUR SIKRI / AGRA
Café da manhã. Pela manhã, saída para
Agra (236 km), visitando em rota Fatrhpur
Sikri, construída pelo Imperador Akbar em
1569 e abandonada por falta de água. Os
edifícios da cidade se conservam de forma
incrível. Chegada a Agra. Pela tarde visita-
remos a tumba de Itmad-ud Daula e o As-
hram de Madre Teresa de Calcutá, visita
com chofer, entradas não incluídas. Jantar
e alojamento.

7º DIA – SAB. – AGRA
Café da manhã. Saída para vista panorâ-
mica, incluindo um dos monumentos mais
importantes do mundo, o Taj Mahal. Conti-
nuação da visita ao Forte Agra, as margens
do rio Yamuna em pleno centro da cidade.
Tarde livre para atividades pessoais. Jantar
e alojamento.

8º DIA – DOM. – AGRA / JHANSI
/ ORCHA / KHAJURAHO
Café da manhã. Saída para visita em Agra-

Jahnsi no trem Shatapdi Express. Chegada e
saída para Khajuraho, visitando em rota Orcha.
Chegada em Khajuraho. Jantar e alojamento.

9º DIA – SEG. – KHAJURAHO /
BENARES 
Café da manhã. Pela manhã visita dos tem-
plos eróticos de Khjuraho. Na hora apro-
priada traslado ao aeroporto para embarque
em voo com destino a Benares. Chegada e
traslado ao hotel. Pela tarde visita da cidade
sagrada de Benares. Jantar e alojamento.

10º DIA – TER. – BENARES /
KATHMANDU 
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Gan-
ges “o rio sagrado da Índia” para admirar os
“Ghats” de incineração e contemplar o im-
pressionante espetáculo que oferecem os
hindus praticando seus ritos religiosos nas
águas do rio. Regresso ao hotel para tomar
o café da manhã. Na hora apropriada  tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo
com destino a Kathmandu. Chegada e tras-
lado ao hotel. Restante da tarde livre. Aloja-
mento.

11º DIA – QUA. – KATHMANDU
/ PATAN / KATHMANDU
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade:
Praça Durba, Palácio de Hanuman Dhoka e o
templo da “deusa vida” ou Kumari, Templo
Swambhunath. Almoço opcional em um res-
taurante Patan Museu Café. Pela tarde excur-
são ao vizinho e interessante povoado de
Patan com sua admirável Praça Durbar e os
templos Krishna Mandir e Lord Shiva. Aloja-
mento.

12º DIA – QUI. – KATMANDU /
BODHNATH / PASHUPATINATH /
KATHMANDÚ
Café da amanhã. Pela manhã visitaremos o
Bodhnath, uma das maiores estátudas do
mundo. Também visitaremos os templos de
Pashupatinath, um dos templos mais impro-
tantes para o induísmo, dedicado a Shiva.
Aqui tamb´pem se pode ver a cremação de
cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde
livre. Jantar e alojamento.

13º DIA – SEX. - KATHMANDU 
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional
a Kakshinkali, Dhuliknel ou Nagorkot. Alo-
jamento.

14º DIA – SAB. – KATHMANDU /
DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso e ...FIM DE NOSSOS SERVI-
ÇOS.

Nota Importante: A última noite, ao tér-
mino do circuito, não esta prevista acomoda-
ção em Delhi, uma vez que a maioria dos voos
para a Europa saem na ultima hora da noite,
ou de madrugada. No caso de que o seu voo
de regresso obrigue a pernoitar uma noite em
Delhi, oferecemos suplemento com os trasla-
dos incluídos.

1º DIA – DOM. – DELHI / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA – SEG. - DELHII  
Café da manhã. Visita da antiga e nova
Delhi. Conheceremos o Qutab Minar, perto
se encontra a Coluna de Ferro. Também
conheceremos o memorial Mahatma
Gandhi, Porta da Índia, Templo de  Loto,
Palácio Presidencial, Templo Sijista e uma
das maiores mesquitas da ìndia, a Jarna
Masyid, construída pelo Imperador Mogol
Shah Jahan  no séc. XVII. Perto se encontra
Chandni Chowk. Passearemos pelo bici-
riksha uma rua do centro antigo com pa-
rada no forte vermelho. Jantar e
alojamento no hotel.

3º DIA – TER. – DELHI / PUSHKAR 
Café da manhã. Saída pela rodovia a
Pushkar. Pela tarde, visita dos templos em
Pushkar, onde destaca o único templo de-
dicado ao Deus Brama (O Deus criador
segundo a mitologia hinduísta) e os
ghats sagrados. Jantar e alojamento no
hotel.

4º DIA – QUA. – PUSHKAR /
AJMER / JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jai-
pur. Pela tarde, visita panorâmica da cidade
de Jaipur. Continuação da visita ao templo de

Saídas 2014 / 2015
DELHI: DOMINGO

O Tour Inclui
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.
• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de meia pensão na
Índia e de apartamento e café da manhã no Nepal.
• 9 jantares nos hotéis segundo intinerário.
• Todas as entradas segundo intinerário.
• Passeo de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.
• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 
• Viagem de trem de Nueva Delhi e de Agra a Jhansi no Shatabi Express com arcondicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro e Assistência Travel Ace

Nota importante
• Os vôos a Europa normalmente saem na última hora da tarde e permitem fazer conexão, mas se
por ter um vôo reservado com horário diurno, não será possível fazer a conexão no mesmo dia e
portanto será preciso uma noite adicional em Delhi e traslados ao Hotel e aeroporto no dia seguinte.
Consultem.

desde

1.640$
14 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 14 dias: Delhi / Delhi

Sabores da Índia e Nepal

New Delhi
Pushkar
Jaipur
Agra 
Khajuraho
Varanasi
Kathmandu

The Lalit 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Le Meridien / Marriott 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Ramada 5*
Ramada  Plaza / Rivatas By Ideal 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

New Delhi
Pushkar
Jaipur
Agra 
Khajuraho
Varanasi
Kathmandu

The Suryaa / Crowne Plaza 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Ramada / Holiday Inn 4*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada 5*
Ramada Plaza 5*
Shanker 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

Del 06 Abril al 14 de Septiembre de 2014

De 06 de Abril 2014 à 29 de Março 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa India (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu

1.850
1.560

200
130

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa India (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu

1.640
1.380

190
110

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú

Del 24 Septiembre de 2014 al 29 de Marzo de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa India (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu

2.330
1.940

200
140

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa India (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu

1.980
1.700

190
120

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
540 USD NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.



EXTREMO ORIENTE: Índia 21

Visitando: Bombay / Udaipur / Jodhpur / Bikaner / Jaipur / Agra / Benarés / Delhi.

5º DIA – QUA. – JODHPUR / JAISAL-
MER
Depois do café da manhã, saída para Jaisal-
mer, através do deserto do Thar. Chegada no
hotel. Jantar e  alojamento. 

6º DIA – QUI. – JAISALMER
Café da manhã. Visita da cidade de antigos
comerciantes, onde destacam: a Fortaleza, os
templos Jainistas e as casas dos antigos co-
merciantes. Pela tarde, excursão as dunas do
deserto de Thar, em seguida passeio de came-
los pelas dunas. Jantar e alojamento.

7º DIA – SEX. – JAISALMER / BIKANER 
Café da manhã. Saída para Bikaner. Pela tarde,
visita panorâmica da cidade e do Forte de Ju-
nagarh. Podemos visitar o templo de ratas
para ver a cerimônia da tarde. Jantar e aloja-
mento.

8º DIA – SAB. –  BIKANER / JAIPUR 
Café da manhã. Saída com destino a Jaipur, a
cidade rosa do Rajasthan. Pela tarde, visita ao
templo de Birla na região Hindú. Parada para
fotos em Albert Hall, palácio construído para
alojar o príncipe Albert da Inglaterra. Também
visitaremos o templo de Monos. Jantar e alo-
jamento.

9º DIA – DOM. - JAIPUR / AMBER /
JAIPUR
Café da manhã. Saída para excursão de meio
dia ao Forte Amber. Subiremos em lombos de
elegantes até a colina. Pela tarde, visita pano-
râmica de Jaipur, onde conheceremos o obser-
vatório astronômico. Continuação ao Palácio de
Maharaja, antiga residência real, onde seguire-
mos Pela parte residencial da cidade “rosa”,
passando em frente ao Hawa Mahal (Palácio
dos Ventos), um dos monumentos mais conhe-
cidos de Jaipur. Jantar e alojamento.

10º DIA – SEG. – JAIPUR / FATEHPUR
SIKRI / AGRA
Café da manhã. Saída para Agra, visitando em
rota a cidade morta de Fatrhpur Sikri, constru-
ída pelo Imperador Akbar em 1569 e abando-
nada por falta de água. Os edifícios da cidade
se conservam de forma incrível, notamente a
Mesquita Jarna Masjid, a Tumba de Salim
Chisti e o  Mahal.Chegada a Agra. Pela tarde
visita panorâmica incluindo um dos monu-
mentos mais importantes do mundo, o Taj
Mahal, uma canção ao amor, construído pelo
Imperador Shah Jehan em 1630 para servir
como mausoléu de sua rainha, Mumtaj Mahal.
Jantar e alojamento.

11º DIA – TER. – AGRA / DELHI 
Café da manhã. Visita ao Forte de Agra as
margens do rio Yamuna, em pleno centro da
cidade. Pela tarde, saída com destino a Delhi.
Jantar e alojamento.

12º DIA – QUA. – DELHI / VARANASI
(BENARES)
Café da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto para embarque em voo com des-
tino a Varanasi. Chegada e traslado ao hotel.
Pela tarde, visitaremos o templo Bharat Mata
e em seguida visita ao rio Ganges para ver a
cerimônia da tarde. “Aarti”. Jantar e aloja-
mento.

13º DIA – QUI. – VARANASI / SAR-
NATH / VARANASI
De Madrugada, passeio em barco pelo sa-

grado rio Ganges para ver os “Ghats”, os ri-
tuais do banho e os lugares de cremação. As-
sistir os fiéis banhar-se e adorar o rio em os
Ghats. Regresso ao hotel, Café da manhã e ex-
cursão a Sarnath. Jantar e alojamento.

14º DIA – SEX. – VARANASI / DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto para embarque em vôo com des-
tino a Delhi. Chegada, assistência e traslado a
cidade. Jantar e alojamento.

15º DIA – SAB. – DELHI
Café da manhã. Visita da antiga e a nova

Delhi nos permitira descobrir o Qutab Minar
do séc XII, a Coluna de Ferro. Visitaremos tam-
bém o moderno templo Birla, o memorial da
Guerra (Porta da Índia), a residência presiden-
cial (em tempos do Palácio de Virrey), o edifício
do Parlamento. Também conheceremos o mau-
soléu de Mahatma Gandhi e uma das maiores
mesquitas da Índia, a Jama Masjid, construída
pelo Imperador Mongol Shah Jahan no séc
XVII, Chandni Chowk que nos tempos impe-
riais era uma avenida onde o Shah gostava de
passear a cavalo. Jantar e alojamento no
hotel.

16º DIA – DOM. - DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso e ...FIM DE NOSSOS SERVI-
ÇOS.

1º DIA – SAB. – BOMBAY / CHEGADA
Recepção e traslado ao hotel. Bombay é a ca-
pital do estado federal de Maharashtra na
Índia e a mais importante cidade portuária do
subcontinente. Alojamento.

2º DIA – DOM. – BOMBAY / UDAIPUR 
Café da manhã. isita guiada da cidade, in-
cluindo: Flora Fountain, Marine Drive e o
museu Príncipes de Gales, a porta da Índia.
Saída em avião com destino Udaipur, uma das
cidades mais belas do Rajasthan. Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e alojamento.  

3º DIA – SEG. – UDAIPUR
Café da manhã e excursão a Eklingji e Nagada
templos da religião Hindú fora de Udaipur. Vi-
sitaremos o City Palace, o palácio-museu com
a maior riqueza de todo o Rajasthan, em se-
guida veremos o Jardim das Donzelas, Sahe-
lion Ki Bari, onde o Maharana Sangram Sigh,
construiu um complexo de jardins com fontes
e lagos para sua bela filha. Pela tarde embar-
que em ferry para cruzar as plácidas águas do
Lago Pichola. Veremos o entardecer e visitare-
mos o palácio-ilha de Jag Mandir. Jantar e
alojamento.

4º DIA – TER. – UDAIPUR / RANAK-
PUR / JODHPUR
Depois do café da manhã saída para Jodhpur.
No caminho visitaremos o famoso templo jai-
nistas de Ranakpur. Chegada Jodhpur e recep-
ção no hotel. A tarde visita do forte
Mehrangarh uma das mais impressionantes do
Rajasthan enseu interior conheceremos o Pa-
lácio do Maharajá e ao Museu. Finalizaremos
a visita a  Jaswant Thada. Jantar e alojamento. 

Saídas 2014 / 2015
BOMBAY: SÁBADO

O Tour Inclui
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.
• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de meia pensão.
• 14 jantares nos hotéis segundo intinerário.
• Todas as entradas segundo intinerário.
• Passeo de elefante em Jaipur.
• Passeo de camelo em Sam Sand Dunas em Jaisalmer.
• Passeo de barco por o Ganges em Varanasi.
• Passeo de barco no lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.
• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro e Assistência Travel Ace

desde

1.950$
16 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 16 dias: Bombay / Delhi

Maharashtra e Rajasthan

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Varanasi
New Delhi

Tident Nariman Point 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
RAAS Haveli 5*
Surya Garh 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / Le Meridien 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Ramada  Plaza / Rivatas By Ideal 5*
The Lalit 5*

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Varanasi
New Delhi

Fariyas / Emerald 4*
Ramada Resort 4*
Indana 4*
Desert Tulip / Fort Rajwada 4*
Gajner Palace 5*
Holiday Inn / Ramada 4*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada Plaza 5*
Crowne Plaza Today / The Suryaa  5*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 05 Abril à 13 de Setembro de 2014

De 05 de Abril 2014 à 28 de Março 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa (14 almoços)

2.330
1.820

310

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa (14 almoços)

1.950
1.640

290

Del 20 Septiembre de 2014 al 28 de Marzo de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa (14 almoços)

3.200
2.580

310

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa (14 almoços)

2.520
2.090

290

- Bombay a Udaipur y Delhi a Varansai y Varanasi a Delhi
350 USD NETO Por persona

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Delhi

Jaipur

Agra

Benarés

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.  



EXTREMO ORIENTE: Índia22

Visitando: Delhi / Jaipur / Agra / Khajuraho / Benarés / Kathmandú.

Minar (séc XII), a Coluna de Ferro, o memo-
rial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a
Jama Masyd, Chandni Chowk, no passado
avenida imperial que o Shan Jahan gostava
de andar de cavalo. Passeio em bici-riksha
pelas ruas do centro antigo. Jantar e alo-
jamento no hotel.

3º DIA – QUA. OU SEG. – DELHI /
JAIPUR (242 km)
Café da manhã. Saída com destino a Jaipur.
Pela tarde, visita panor da cidade, onde po-
deremos contemplar o Albert (Palácio cons-
truído para comemorar a visita do rei Jorge
da Inglaterra), hoje é um museu. Continua-
ção da visita ao templo Birla da religião
Hindu, visita com chofer, entradas não in-
cluídas. Jantar e alojamento.

4º DIA – QUI. OU TER. - JAIPUR /
AMBER / JAIPUR
Café da manhã. Pela manha excursão de
meio dia ao Forte Amber, a antiga capital
do Estado até 1728. Visitaremos o Templo
de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e
o Jagmandir. Uma experiência única: subi-
remos em lombo de elefantes até o alto da
colina, sobre a qual ergue se o forte. Pela
tarde visita panorâmica de Jaipur. Conhe-
ceremos o observatório astronômico, que
foi construído pelo Monarca Marajá Jai
Singh, dotado de instrumentos desenhado
pelo mesmo e de tamanho considerável,
cuja precisão é difícil de igualar aos instru-
mentos de hoje. Também visitaremos o Pa-
lácio do Marajá, antiga residência real e
hoje em dia mausoléu de manuscritos, pin-
turas Rajput e Mongol e armas. Seguiremos
através das áreas residências e de negócios
da “cidade rosa”, passando frente ao Hawa
Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monu-
mentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar
e alojamento. 

5º DIA – SEX. OU QUA. – JAIPUR
/ FATEHPUR SIKRI / AGRA
Café da manhã. Saída para Agra, visi-
tando em rota a cidade morta de Fatrh-
pur Sikri, construída pelo Imperador
Akbar em 1569 e abandonada por falta
de água. Os edifícios da cidade se con-
servam de forma incrível, notamente a
Mesquita Jarna Masjid, a Tumba de Salim
Chisti e o  Mahal. Chegada a Agra.  Jan-
tar e alojamento.

6º DIA – SÁB. OU QUI. - AGRA
Café da manhã. Saída para vista panorâ-
mica, incluindo um dos monumentos mais
importantes do mundo, o Taj Mahal. Con-
tinuação da visita ao Forte Agra, as mar-
gens do rio Yamuna em pleno centro da
cidade. Tarde livre para atividades pesso-
ais. Jantar e alojamento.

7º DIA – DOM. OU SEX. - AGRA /
DELHI - SAÍDA
Café da manhã americano. no período da
tarde saída com deslitno a Delhi e na chegada
traslado imediato ao aeroporto internancional
para conectar com o vôo de retorno.

7º DIA – DOM. OU SEX. - AGRA /
JHANSI  / ORCHA / KHAJURAHO 
Café da manhã. Saída de trem para viajar
no Agra-Jahnsi Shatapdi Express. Partida
para Khajuraho, visitando Orcha, uma ci-
dade que pouco mudou com a passagem
do tempo, realizando um tour guiado pela
cidade, incluindo uma visita à Jehangir
Mahal Palace, o templo Shatrah Bhuj e Ce-
notaphs, ir até o rio para tirar fotos. Conti-
nuaremos pela estrada para Khajuraho.
Chegada e alojamento no hotel.

8º DIA – SEG. OU SAB. – KHAJU-
RAHO / VARANASI (BENARES) 
Café da manhã. Pela manhã visita dos tem-
plos eróticos de Khjuraho. Na hora apro-

1º DIA – SEG. OU SÁB. – NOVO
DELHI / CHEGADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
Dia  livre. Alojamento no hotel. A moderna
capital da Índia também é uma antiqüís-
sima cidade cujas as origens se perdem nas
lendas. Centenas de monumentos à ador-
nam com sua historia milenar.

2º DIA – TER. OU DOM. - DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova
Delhi que nos permitira descobrir o Qutab

Saídas 2014 / 2015
A DELHI: SEGUNDAS E SÁBADOS

O Tour Inclui

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.

• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.

• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de meia pensão na

Índia e de apartamento e café nas Extensões de Khajuraho, Varanasi e Nepal.

• 5 jantares nos hotéis segundo intinerário.

• Todas as entradas segundo intinerário.

• Passeo de elefante em Jaipur.

• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.

• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 

• Viagem de trem de  Agra a Jhansi no Shatabi Express com arcondicionado e passeio de barco

pelo rio Ganges de Benares na extensão de Khajurajo e Varanasi.

• Todos os impostos e passagens.

• Seguro e Assistência Travel Ace

ÍNDIA: O Triângulo de Ouro

De 07 de Abril 2014 à 28 de Março 2015

Extenções:
1) Khajuraho e Varanasi 
2) Nepal

Agra

KathmanduKathmandu

EXTENÇÃOA KHAJURAHO E
VARANASI (BENARÉS)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.



EXTREMO ORIENTE: Índia 23

priada traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo com destino a Benares. Che-
gada e traslado ao hotel. Tarde libre en
Benares. Alojamento.

9º DIA – TER. OU DOM. – VARA-
NASI (BENARES) 
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Ganges
“o rio sagrado da Índia” para admirar os
“Ghats” de incineração e contemplar o im-
pressionante espetáculo que os hindus ofere-
cem praticando seus ritos religiosos nas águas
do rio. Regresso ao hotel para tomar o café
da manhã. Visita da cidade incluindo o templo
de Bharat Mata, o templo de Durga, o Tulsi
Manas Mandir, a Universidade com sua gale-
ria de arte e a Mesquita do imperador Mongol
Aurangazeb. Alojamento no hotel.

10º DIA – QUA. OU SEG. – VARA-
NASI / DELHI 
Café da manhã e templo livre em Benares.
Saída para Delhi e traslado ao aeroporto
para embarque em voo de regresso e
...FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

10º DIA – QUA. OU SEG. – VARA-
NASI (BENARES) / KATHMANDU
Café da manhã e tempo livre em Benares.
Traslado ao aeroporto para embarque em
voo com destino a Kathmandu. Chegada e
traslado ao hotel. Restante da tarde livre.
Alojamento.

11º DIA – QUI. OU TER. – KATH-
MANDU / PATAN / KATHMANDU 
Café da manhã e visita da cidade: Praça
Durbar, Palácio de Hanuman Dhoka, e o
templo da “deusa da vida” ou Kumari. Tam-
bém visitaremos o templo Swambhunath.
Almoço opcional no restaurante Patan
Museu Café. Pela tarde excursão ao vizinho
e interessante povoado de Patan com a sua
admirável Praça Durbar e os templos de
Krishma Mandir e Lord Shiva. Alojamento.

12º DIA – SEX. OU QUA. – KAT-
MANDU / BODHNATH / PASHU-

PATINATH / KATHMANDÚ
Café da amanhã. Pela manhã visitaremos o
Bodhnath, uma das maiores estátudas do
mundo. Também visitaremos os templos de
Pashupatinath, um dos templos mais im-
protantes para o induísmo, dedicado a
Shiva. Aqui tamb´pem se pode ver a crema-
ção de cadáveres as margens do rio Bag-
mati. Tarde livre. Jantar e alojamento.

13º DIA – SAB. OU QUI. – KATH-
MANDU / DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo
com destino a Delhi e ...FIM DE NOS-
SOS SERVIÇOS.

NOTA IMPORTANTE: 
A ultima noite, ao término do circuito, não esta

prevista acomodação em Delhi, uma vez que a

maioria dos vôos para a Europa saem na ultima

hora da noite, ou de madrugada. No caso de que

o seu vôo de regresso obrigue a pernoitar uma

noite em Delhi, oferecemos suplemento com os

traslados incluídos.

7, 10 e 13 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 7 dias: Delhi / Delhi

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

The Lalit 5*
Le Meridien / Marriott 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Ramada 5*
Ramada  Plaza / Rivatas By Ideal 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

Crowne Plaza Today 5*
Ramada 4*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Clarks 5*
Meradan Grand 5*
Shanker 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 07 Abril à 13 de Setembro de 2014

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa Índia (6 almoços)

840
710
130

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa Índia (6 almoços)

740
640
120

De 15 Setembro de 2014 à 28 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa Índia (6 almoços)

1.190
980
130

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão Completa Índia (6 almoços)

970
860
120

EXT. KAJURAHO E VARANASI

De 07 Abril à 13 de Setembro de 2014

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

390
350

60

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

350
310

50

De 15 Setembro de 2014 à 28 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

540
440

70

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

410
360

60

desde

740$

- Khajuraho / Varanasi / Delhi
295 USD NETO Por pessoa 

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

EXT. KAJURAHO / VARANASI  E KATMANDU

De 07 Abril à 13 de Setembro de 2014

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

850
720
170

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

720
600
140

De 15 Setembro de 2014 à 28 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

1.030
840
170

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

810
680
140

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
530 USD NETO Por pessoa 

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú

Agra Varanasi

Varanasi

EXTENÇÃO NEPAL
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Visitando: Delhi / Agra / Jaipur / Pushkar / Jodhpur / Udaipur / Aurangabad / Bombay.

remos o mausoléu de Mahatma Gandhi e
uma das maiores mesquitas da Índia, a Jama
Masjid, construída pelo Imperador Mongol
Shah Jahan no séc XVII, Chandni Chowk que
nos tempos imperiais era uma avenida onde
o Shah gostava de passear a cavalo. Jantar
e alojamento no hotel.

3º DIA – DELHI / AGRA (236 km)
Café da manhã. Saída para Agra. Chegada
a cidade e visita panorâmica incluindo um
dos monumentos mais importantes do
mundo, o Taj Mahal, uma canção ao amor,
construído pelo Imperador Shah Jehan em
1630 para servir como mausoléu de sua
rainha. Mumtaj Mahal. Esta maravilha ar-
quitetônica é uma obra mestra, integral-
mente construída em mármore branco.
Visitaremos também o Forte de Agra, a
margem do rio Yamuna, em pleno centro da
cidade. Jantar e  alojamento.

4º DIA –  AGRA / FATEHPUR SIKRI
/ JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, saída para Jai-
pur (229 km), visitando em rota Fatehpur
Sikri. Aproximadamente 40 km de Agra se
encontra a cidade morta de Fatrhpur Sikri,
construída pelo Imperador Akbar em 1569
e abandonada por falta de água. Os edifí-
cios da cidade se conservam de forma in-
crível, notavelmente a mesquita Jama
Masjid, a tumba de Salim Chisti, o Panch
Mahal e outros lugares. Chegada a Jaipur
e traslado ao hotel. Tarde livre para ativida-
des pessoais. Jaipur é uma das cidades mais
pitorescas do mundo. Foi construída se-
gundo os cânones do  Shilpa Shastra, o an-
tigo tratado Hindu de arquitetura. Dividida
em sete setores retangulares, com ruas bem
traçadas, ângulos retos, sua planificação é
uma maravilha do urbanismo do séc. XVIII.
Jantar e alojamento.

5º DIA – JAIPUR / AMER / JAIPUR
Café da manhã. Pela manha excursão de
meio dia ao Forte Amber, a antiga capital
do Estado até 1728. Visitaremos o Templo
de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e
o Jagmandir. Uma experiência única: subi-
remos em lombo de elefantes até o alto da
colina, sobre a qual ergue se o forte. Pela
tarde visita panorâmica de Jaipur. Conhe-
ceremos o observatório astronômico, que
foi construído pelo Monarca Marajá Jai
Singh, dotado de instrumentos desenhado
pelo mesmo e de tamanho considerável,

cuja precisão é difícil de igualar aos instru-
mentos de hoje. Também visitaremos o Pa-
lácio do Marajá, antiga residência Real e
hoje em dia mausoléu de manuscritos, pin-
turas Rajput e Mongol e armas. Seguiremos
através das áreas residências e de negócios
da “cidade rosa”, passando frente ao Hawa
Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monu-
mentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar
e alojamento no hotel. 

6º DIA – JAIPUR / PUSHKAR
Café da manhã. Saída para Pushkar. Che-
gada e recepção no hotel. Pela tarde visita
guiada aos templos de Pushkar, onde des-
taca o único templo dedicado ao Deus
Brama (o Deus criador segundo a mitologia
Hindu) e os ghats sagrados do lago sagrado
de Pushkar. Jantar e alojamento.

7º DIA – PUSHKAR / JODHPUR
Café da manhã. Saída para Jodhpur. Dei-
xando pouco a pouco o deserto pedregoso.
Chegada a Jodhpur, a cidade azul. Pela
tarde, visita da cidade com o Forte maisim-
portante do Rajasthan, o Palácio do Maha-
rajá e o Museu Mehrangarh. Jantar e
alojamento.

8º DIA – JODHPUR / RANAKPUR
Café da manhã. Saída para visita a cidade,
onde veremos a torre do relógio, mercados
e etc. Prosseguiremos para Ranakpur para
visitar o Templo Jainista de Adinath, cons-
truído no século XV. Jantar e alojamento.

1º DIA –  DELHI / CHEGADA
Assistência e traslado ao hotel. Dia livre.
Alojamento. A moderna capital da Índia
também é uma antiqüíssima cidade cujas
origens se perdem nas lendas. Centenas de
monumentos à adornam com sua historia
milenar. Alojamento.

2º DIA – DELHI
Café da manhã. Visita da antiga e a nova
Delhi nos permitira descobrir o Qutab Minar
do séc XII, a Coluna de Ferro. Visitaremos
também o moderno templo Birla, o memorial
da Guerra (Porta da Índia), a residência pre-
sidencial (em tempos do Palácio de Virrey),
o edifício do Parlamento. Também conhece-

Saídas 2014 / 2015
DELHI: SEGUNDAS, QUINTAS E

SÁBADOS

O Tour Inclui

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.

• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.

• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de meia pensão.

• 13 jantares nos hotéis segundo intinerário.

• Todas as entradas segundo intinerário.

• Passeo de elefante em Jaipur.

• Passeo en barco em Udaipur..

• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.

• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 

• Todos os impostos e passagens.

• Seguro e Assistência Travel Ace

Jóias e Templos da Índia

De 07 de Abril 2014 à 28 de Março 2015

Jaipur

PushkarDelhi

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.
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9º DIA – RANAKPUR / UDAIR
Café da manhã. Saída para Udaipur, cha-
mada de “cidade branca”. Pela tarde em-
barque em ferry para cruzar as plácidas
águas do Lago Pichola. Veremos o entarde-
cer e visitaremos o palácio-ilha de Jag Man-
dir, onde conta à lenda que o imperador
Mughal Shah Jehan, viveu e se inspirou
para construir mais tarde o Taj Mahal. Jan-
tar e alojamento.

10º DIA  – UDAIPUR
Café da manhã e excursão a Eklingji e
Nagda. Visitaremos o City Palace, o pa-
lácio-museu com a maior riqueza de
todo o Rajasthan, em seguida veremos o
Jardim das Donzelas, Sahelion Ki Bari,
onde o Maharana Sangram Sigh, cons-
truiu um complexo de jardins com fontes
e lagos para sua bela filha. Jantar e alo-
jamento.

11º DIA – UDAIPUR / AURANGA-
BAD
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino Auranga-
bad. Chegada, visita das cavernas de Ajanta
(Patrimônio da Unesco). Traslado ao hotel.
Jantar e alojamento.

12º DIA – AURANGABAD  /
ELLORA
Café da manhã. Visita do Forte de Daula-
tabad, esta espetacular fortaleza foi cons-
truída no séc. XII e a cidade é conhecida
como a “Cidade da Fortuna” e as caver-
nas de Ellora, com 300 anos de antigui-
dade, tem 34 templos esculpidos nas
rochas. As cavernas-templos se dividem
em três grupos: budistas, hinduístas e jai-
nistas. Estes históricos monastérios, tem-
plos e centros de oração são reflexos de
uma grande imigração e um minucioso
trabalho consagrado nestas obras de arte.
Pela tarde visitaremos Biki Ka Maqbara
(tumba), construída no séc XVII pelo prín-
cipe Azam Shah, em homenagem a sua
mãe Dilras Bano Begam, esposa do Rei
Aurangzeb. A tradução deste espetacular
monumento é a “Tumba de Dama”, con-
hecido como o Taj Mahal dos pobres. Jan-
tar e alojamento. 

13º DIA - AURANGABAD / MUM-
BAI (BOMBAY)
Café da manhã.  Traslado ao aeroporto
para embarque em voo com destino a
Mumbai. Chegada e traslado ao hotel.
Bombay (também conhecida pela forma
local Mumbai), é capital do estado fede-
ral de Maharashtra na Índia é a mais im-
portante cidade portuária do
subcontinente. O nome é derivado da
deusa local zumba Devi. Entre 1626 e

1995 se chamou Bombay, nome tradicio-
nal. Jantar e alojamento.

14º DIA – MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã. Visita guiada da cidade,
Flora Fountain, Marine Drive, a porta da
Índia e as Cavernas do Elefante. Nume-
rosos edifícios do centro antigo de Bom-
bay foram construídos em uma
derivação regional do estilo histórico.
Dois dos monumentos da cidade, o Ter-

minal Ferroviário de Victoria e os tem-
plos da Cavernas dos Elefantes formam
parte da lista do Patrimônio da Humani-
dade, considerados pela UNESCO. Jan-
tar e alojamento.

15º DIA  – MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso e ...FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

15 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 15 dias: Nueva Delhi / Bombay
New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Lalit 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Le Meridien / Marriott 5*
Aaran Bagh 4* Sup
RAAS Haveli 5*
Fateh Bagh 3* Sup
Laxmi Vilas Palace 5*
Taj Residency 5*
Trident Nariman Point 5*  

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Suryaa / Crowne Plaza 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada 4*
Aaran Bagh 4* Sup
Indana 4*
Kings Abode 3* Sup
Ramada Resort 4*
Rama International 5*
Fariyas / Hilton 4*  

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 07 Abril à 11 de Setembro de 2014

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa Índia (14 almoços)

2.300
1.880

370

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa Índia (14 almoços)

2.040
1.740

350

De 13 Setembro de 2014 à 28 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa Índia (14 almoços)

3.140
2.600

370

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa Índia (14 almoços)

2.570
2.210

350

desde

2.040$

- Udaipur / Aurangabad / Mumbai 
325 USD NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Jaipur

Jaipur

Bombay

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay
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Visitando: Bombay / Udaipur / Jaipur / Amber / Fatehpur Sikari / Agra / Delhi / Kathmandu / Swaymbunath / Patan / Bodhnath / Pashupatinath.

5º DIA – QUA. –  JAIPUR / AMBER /
JAIPUR
Café da manhã. No período da amanhã, as
7h, excursão ao Forte Amber, a antiga capi-
tal do Estado até 1728. Uma experiência
única: subiremos a colina sobre a qual se
ergue o forte montados em elefantes. Pos-
terior a isso visita poanorâmcia de Jaipur
(que tem seu nome em homenagem ao Ma-
rajá Jai Singh, prínicipe e astrônomo, que
desenhou e fundou a cidade em 1727).
Conheceremos ao observatório astrôno-
mico, ao Palácio do Marajá, antiga residên-
cia real e hoje museu de manuscritos,
pinturas e armas. Conheceremos as zonas
residênciais e comerciais da “cidade rosa”,
passando em prente ao Hawa Mahal (Palá-
cio dos Ventos), um dos monumentos mais
conhecidos de Jaipur. Jantar e alojamento.

6º DIA – QUI. –  JAIPUR / FATEHPUR
SIKARI / AGRA (236 KMS)
Café da manhã. No período da manhã
saída à Agra, visitando a gruta Fatehpur
Sikri, construída pelo Imperador Akbar em
1569. Os edifícios da cidade se conservam
de forma incrível, principalmente a mes-
quita Jama Masji, a Tumba de Salim Chisti,
o Panch Mahal e outros lugares. Chegada
a Agra pela tarde, visita panorâmica in-
cluindo um dos monumentos mais impro-
tantes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao
amor construído pelo Imperador Shah
Jehan em 1630 para servir de mausoléu de
sua rainha Momtaj Mahal. Jantar e aloja-
mento.

7º DIA – SEX. – AGRA / DELHI
Café da manhã.  Visita ao Forte de Agra, as
margens do rio Yamuna, em pelo centro da
cidade. Dentro do complexo se encontrar
algumas esculturas interessante como el Je-
hangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas

Mahal e a Mesquisa Moti Masjid. Jantar e
alojammento.

8º DIA – SAB. – DELHI
Café da manhã. Começamos a visita com
uma foto parada no forte vermelho, que cer-
cava Chadni Chowk, a antiga avenida im-
perial que  o Shah Jahan percerria a cavalo.
Dai pegaremos um bici-carro chamado
“Riksha”, que nos permitirá um passeio
pelas ruas de Delhi, nos deixando na porta
de Jama Masyid, uma das maiores mesqui-
tas da Índia.Após isso visitaremos a tumba
de Gandhi e e depois a zona nova de Delhi
para ver o Porta de Índica, o Palácio Presi-
dencial e o parlamento. Continuando o pas-
seio visitaremos o tempo Sikh, nos sentando
uns 10 minutos na sala de oração para ob-
servar aos visitantes e escutar a oração. De-
pois almoço, continuaremos a conhecer as
maravilhas arquitetônicas da nova Delhi,
como a Colina de HIerro com mais de 1500
anos de história. Jantar e alojamento.

9º DIA – DOM. –  DELHI / KATH-
MANDU
Café da manhã. Traslado ao aeroporto in-
ternacional para tomar o vôo com destino
a katmandú. Chegada a capital do Nepal e
traslado ao hotel. Tarde libre para ativida-
des pessoais e para explorar a cidade.
Podem visitar o bairro turístico de Tamel
aonde há todos os tipos de tendas, restau-
rantes, bares e etc. Jantar e alojamento.

10º DIA – SEG. – KATMANDÚ /
SWAYMBUNATH / PATAN / KAT-
MANDÚ
Café da amanhã. Pela manhã visita pano-
râmica de meio dia: a praça Burbar, um an-
tigo bairro residencial real, com mais de 50

importantes tempos e o Palácio Tana, cha-
mado Singha Durbar, o Hanumam Dhoka.
Nos conduziremos para rua “friki” para vi-
sitar a casa-templo de kumaria, uma deusa
menina que tem poderemos adivinhatórios. 
Terminamos a manhã em Swayambunath
com os olhos de Buda pintados em seus
quatro constrastes. No perído da tarde vi-
sitaremos Patan, percorrendo a viela ci-
dade: Newar, a Porta de Ouro, o Templo de
Teleju e a estátua de Yogendra Malla. Jan-
tar e alojamento.

11º DIA – TER. –  KATMANDU /
BODHNATH / PASHUPATINATH /
KATHMANDÚ
Café da amanhã. Pela manhã visitaremos o
Bodhnath, uma das maiores estátudas do
mundo. Também visitaremos os templos de
Pashupatinath, um dos templos mais im-
protantes para o induísmo, dedicado a
Shiva. Aqui tamb´pem se pode ver a cre-
mação de cadáveres as margens do rio
Bagmati. Tarde livre. Jantar e alojamento.

12º DIA – QUA. – KATMANDÚ /
DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo
de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS

1º DIA – SAB. – BOMBAY / CHEGADA
Recepção e traslado ao hotel. Bombay é a
capital do estado federal de Maharashtra
na Índia e a mais importante cidade por-
tuária do subcontinente. Alojamento.

2º DIA – DOM. – BOMBAY / UDAIPUR 
Café da manhã. isita guiada da cidade, in-
cluindo: Flora Fountain, Marine Drive e o
museu Príncipes de Gales, a porta da Índia.
Saída em avião com destino Udaipur, uma
das cidades mais belas do Rajasthan. Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e aloja-
mento.  

3º DIA – SEG. – UDAIPUR
Café da manhã e excursão a Eklingji e Na-
gada templos da religião Hindú fora de
Udaipur. Visitaremos o City Palace, o palá-
cio-museu com a maior riqueza de todo o
Rajasthan, em seguida veremos o Jardim
das Donzelas, Sahelion Ki Bari, onde o Ma-
harana Sangram Sigh, construiu um com-
plexo de jardins com fontes e lagos para
sua bela filha. Pela tarde embarque em ferry
para cruzar as plácidas águas do Lago Pi-
chola. Veremos o entardecer e visitaremos
o palácio-ilha de Jag Mandir. Jantar e alo-
jamento.

4º  DIA – TER. –  UDAIPUR / JAIPUR  
Café da manhã. Saída com destino a Jaipur.
No período da tarde  sisita panorâmioca da
cidade, contemplação doAlbert Hall (Palácio
construído pelo marajá de Jaipur para co-
memorar a visita do rei Jorge da Inglaterra),
hoje um museu. Seguimos para o templo
Birla. Jantar e alojamento.

Saídas 2014 / 2015

BOMBAY: SÁBADO

O Tour Inclui

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.
• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de meia pensão.
• 10 jantares nos hotéis segundo intinerário.
• Todas as entradas segundo intinerário.
• Passeo de elefante em Jaipur.
• Passeo de barco pelo Lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.
• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro e Assistência Travel Ace

desde

1.360$

12 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 12 dias: Bombay / Nueva Delhi

Índia Mágica e Nepal

Bombay
Udaipur
New Delhi
Jaipur
Agra 
Kathmandu

Trident-Nariman Point 5*
Ramada Resort/ Rajputana Resort 4*
The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Royal Orchid/ Radisson 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

baombay
Udaipur
New Delhi
Jaipur
Agra 
Kathmandu

Fariyas / Emerald 4*
Ramada / Paras Mahal 4*
Ramada / Holiday Inn 4*
Mansing 4* 
The Connaught / Hans 4*
Shanker 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 05 Abril de 2014 à 13 de Setembro de 2014

De 05 de Abril 2014 à 28 de Março 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa (12 almoços)

1.575
860
230

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa (12 almoços)

1.360
710
220

De 20 Setembro de 2014 à 28 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa (12 almoços)

1.860
1.140

250

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa (12 almoços)

1.475
750
240

- Mumbai / Udaipur 
- Delhi / Katmandu / Delhi
410 USD NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Delhi

Jaipur Agra

Kathmandú

Mumbai

Udaipur

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.



EXTREMO ORIENTE: Índia 27

Visitando: Chennai / Mahabalipuram / Kanchipuram / Chennai / Madurai / Periyar / Kumarakom / Allepey / Cochin.

de cinco Rathas e Templos monolíticos. Alo-

jamento.

4º DIA – QUI. - MAHABALIPU-
RAM / CHENNAI / MADURAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de

Chennai para embarque em voo com destino

a Madurai, localizada as margens do rio Vai-

gai é a cidade mais importante de Tamil

Nadu, depois de Chennai é uma mas mais

antigas do Sul da Índia. Madurai foi durante

séculos a capital da cultura Tamil. A noite, re-

comendamos assistir opcionalmente a ceri-

mônia de fechamento da porta do Templo.

Alojamento.

5º DIA – SEX. - MADURAI
Café da manhã. Visita do Templo de Mee-

nakshi, templo dedicado a figura protetora

de Meenakshi e a seu esposo Sundares-

hvara é considerado uma das maiores obras

de arquitetura religiosa da Índia. Aloja-

mento.

6º DIA – SAB. - MADURAI / PERI-
YAR (KERALA)
Café da manhã. Saída para Periyar, região

montanhosa, onde se encontra uma das

mais belas reservas naturais da Índia. Pela

tarde, faremos um relaxante passeio pelo

Lago. Alojamento.

7º DIA – DOM. - PERIYAR / KU-
MARAKOM (KERALA)
Café da manhã. Saída a Kumarakom na re-

gião dos “Backwaters”, labirintos de canais

estreitos, rios e lagos. Tarde livre para ativi-

dades pessoais. Alojamento.

8º DIA – SEG. - KUMARAKOM /
ALLEPEY / COCHIN
Café da manhã. Saída para realizar um

cruzeiro pelos “Backwaters” em meio a

um ambiente paradisíaco. Chegada a

Allepe e continuação a Kochi, cidade

portuária situada na costa do mar

Omám, é o maios nucelo industrial e co-

mercial de Kerala, depois de Mumbai.

Alojamento. 

9º DIA – TER. – COCHIN
Café da manhã. Saída para visita da ci-

dade, incluindo: Igrejas de São Francisco,

Palácio Holandês e a Sinagoga, que esta

situada na parte antiga da cidade “Fort

Cochin” com suas ruas estreitas e casas

bem conservadas da época colonial por-

tuguesa e holandesa. Finalizaremos a vi-

sita nas famosas redes de pescar tipo

chinesa. Pela tarde, assistiremos a um es-

petáculo de danças Kathakali. Aloja-

mento no hotel.

10º DIA – QUA. - COCHIN
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-

lado ao aeroporto para embarque em voo

de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-

VIÇOS
1º DIA – SEG. - CHENNAI
Recepção e traslado ao hotel. Dia livre. Che-

gada a antiga Madrás, capital de Tamil

Nadu e uma das quatros maiores cidades

da Índia. Alojamento.

2º DIA – TER. - CHENNAI / MA-
HABALIPURAM
Café da manhã. Saída para visita da cidade

de Chennai, o Forte de São Jorge, a Basílica

de Santo Tomas, o Templo de Kapaleeswara

e o Museu de Bronze. Continuação para

Mahabalipuram. Chegada e alojamento.

3º DIA  – QUA. - MAHABALIPU-
RAM / KANCHIPURAM / MAHA-
BALIPURAM
Café da manhã. Saída para Kanchipuram

“Cidade dos 1000 templos”, os quais des-

tacam são: Kailasanatha, o Sri Kanakshi e

o Varadarajaswam. Continuação a Maha-

balipuram “Cidade das sete Pagodas” com

seus belos monumentos, cidade declarada

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Visitaremos também o Templo Orilla, um

dos mais antigos do sul da Índia, o grupo

Saídas 2014 / 2015

CHENNAI: SEGUNDAS

O Tour Inclui

• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.

• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. com transportes com arcondicionado.

• Alojamento com apartamento duplo segundo o programa em regime de café da manhã.

• Todas as entradas segundo intinerário.

• Passeo de barco em Periyar e Kumarakom a Alleppey.

• Kathakali Dance Show en Cochin.

• Serviços de guia local que fala espanhol e nos lugares de visitas.

• 1 garrafa água mineral por pessoa por dia. 

• Todos os impostos e passagens.

• Seguro e Assistência Travel Ace

desde

1.250$

10 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 10 dias: Chennai / Cochin

Kerala e Sul da Índia

Chennai
Mahabalipuram
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

Rain Tree 
Radisson Temple Bay
Heritage Madurai
Spice Village
Coconut Lagoon
Crowne Plaza

Hotéis previstos
ou similares

Categoria A - Luxo

Chennai
Mahabalipuram
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

Pride
Chariots Beach Resort
J.C. Residency
Abad Green Forest
Whispering Palms
The Grand

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 07 Abril à 8 de Setembro de 2014

De 07 de Abril 2014 à 30 de Março 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa 

1.570
1.430

250

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa

1.250
1.140

180

De 15 Setembro de 2014 à 30 de Março de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completa

1.910
1.810

270

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup.Pensão completo

1.410
1.300

190

- Chennai / Madurai

100 USD NETO Por pessoa 

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Chennail

Allepey

Mahabalipuram

Madurai

Kanchipuram

Periyar

Cochin

Cochin

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamentos. Consulte Condições Gerais.


