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EXTREMO ORIENTE: Índia 19

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

de Birla da religião Hindú, visita com chofer
e entradas não incluídas. Jantar e aloja-
mento.

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 /
FATEHPUR 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 - SÁB. - 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 / 
VARANASI (BENARÉS)
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 vi-
sita da cidade sagrada de Benares. Jantar
e alojamento.

10º DIA - TER. - VARANASI /
(BENARÉS) / KATHMANDU
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 oferecem os hin-
dus praticando seus ritos religiosos nas águas
do rio. Regresso ao hotel para tomar o café
da manhã. Na hora apropriada  traslado ao
aeroporto para embarque em voo com des-
tino a Kathmandu. Chegada e traslado ao
hotel. Restante da tarde livre. Alojamento.

11º DIA - QUA. - KATHMANDU /
PATAN / KATHMANDU
Café da manhã. Pela manhã visita da ci-
dade: Praça Durba, Palácio de Hanuman

Dhoka e o templo da “deusa vida” ou Ku-
mari, Templo Swambhunath. Almoço opcio-
nal em um restaurante Patan Museu Café.
Pela tarde excursão ao vizinho e interes-
sante povoado de Patan com sua admirável
Praça Durbar e os templos Krishna Mandir
e Lord Shiva. Alojamento.

12º DIA - QUI. - KATHMANDU
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 - SEX. - KATHMANDU
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional
a Kakshinkali, Dhuliknel ou Nagorkot. Alo-
jamento.

14º DIA - SÁB. - KATHMANDU /
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 - DOM. - DELHI
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

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

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

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

Saídas 2015 / 2016
A DELHI: DOMINGO
2015 / 2016

O tour inclui
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Com transporte com ar condicionado.
• Alojamento em habitação dupla segundo tour em regime de meia pensão na Índia e de aloja-
mento e café da manhã no Nepal.
• 8 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares visitados.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa por dia.
• Viagem em tren de Nova Delhi a Ajmer e de Angra a Jhansi no Shatabi Express com ar condicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 14 dias: Delhi / Delhi

New Delhi
Pushkar
Jaipur
Agra 
Khajuraho
Varanasi
Kathmandu

The Lalit / The Grand 5*                                    
Aaran Bagh 4* Sup
Marriott 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Radisson 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 Today 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Ramada / Holyday Inn 4*
Four Points by Sheraton 4*
Ramada  5*
Rivatas by Ideal 4*
Shanker 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 05 Abril a 13 de Setembro de 2015

De 05 de abril 2015 a 27 de março 2016.

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão em Kathmandu

1.875
1.580

200
130

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão em Kathmandu

1.625
1.370

190
110

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú

De 20 Setembro de 2015 a 27 de Março de 2016

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão em Kathmandu

2.260
1.950

200
140

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão em Kathmandu

1.860
1.600

190
110

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
515 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

14 DIAS

desde

1.625$

Sabores da Índia e Nepal



EXTREMO ORIENTE: Índia20

2º DIA - DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi
que nos permitira descobrir o Qutab Minar
(séc XII), a Coluna de Ferro, o memorial 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 alojamento no hotel.

3º DIA - DELHI / JAIPUR
Café da manhã. Saída com destino a Jaipur.
Pela tarde, visita panor da cidade, onde pode-
remos contemplar o Albert (Palácio construído
para comemorar a visita do rei Jorge da Ingla-
terra), hoje é um museu. Continuação da visita
ao templo Birla da religião Hindu, visita com
chofer, entradas não incluídas. Jantar e alo-
jamento.

4º DIA - 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 Pa-
vilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir.
Uma experiência única: subiremos em lombo
de elefantes até o alto da colina, sobre a qual
ergue se o forte. Pela tarde visita panorâmica
de Jaipur. Conheceremos o observatório astro-
nômico, que foi construído pelo Monarca Ma-
rajá Jai Singh, dotado de instrumentos
desenhado pelo mesmo e de tamanho consi-
derável, cuja precisão é difícil de igualar aos
instrumentos de hoje. Também visitaremos o
Palácio do Marajá, antiga residência real e
hoje em dia mausoléu de manuscritos, pintu-
ras 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 - JAIPUR / FATEHPUR
SIKRI / AGRA
Café da manhã. Saída para Agra, visitando em
rota a cidade morta de Fatrhpur Sikri, cons-
truída pelo Imperador Akbar em 1569 e aban-
donada por falta de água. Os edifícios da
cidade se conservam de forma incrível, nota-
mente a Mesquita Jarna Masjid, a Tumba de

Salim Chisti e o  Mahal. Chegada a Agra.
Jantar e alojamento.

6º DIA - AGRA
Café da manhã. Saída para vista panorâmica,
incluindo um dos monumentos mais impor-
tantes do mundo, o Taj Mahal. Continuação
da visita ao Forte Agra, as margens do rio Ya-
muna em pleno centro da cidade. Tarde livre
para atividades pessoais. Jantar e alojamento.

7º DIA - AGRA / DEÇHI (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.

1º DIA - DELHI
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento. Dia
livre. Alojamento no hotel. A moderna capital
da Índia também é uma antiqüíssima cidade
cujas as origens se perdem nas lendas. Cen-
tenas de monumentos à adornam com sua
historia milenar.

Saídas 2015 / 2016
A DELHI: SEGUNDAS e SÁBADOS
2015 / 2016

O tour inclui
• Assistência em aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.

• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar condicionado.

• Alojamento em habitação dupla segundo itinerário.

• 5 jantares nos hotéis segundo itinerário.

• Todas as entradas segundo itinerário.

• Passeio de elefante em Jaipur.

• Serviços de guia local falando espanhol em todos os lugares visitados.

• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.

• Viagem em trem de Agra a Jhansi no Shatabi Express com ar condicionado e passeio

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

• Todos os impostos e pedágios.

• Seguro de assistência Mapaplus.

ÍNDIA: O Triângulo de Ouro

De 30 março 2015 a 28 março 2016

Extensões:
1) Khajuraho e Varanasi 
2) Nepal

Delhi

JaipurVaranasi
Jaipur

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.



EXTREMO ORIENTE: Índia 21

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

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

8º DIA - KHAJURAHO /
VARANASI (BENARÉS)
Café da manhã. Pela manhã visita dos templos
eróticos de Khjuraho. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo com
destino a Benares. Chegada e traslado ao
hotel. Tarde libre en Benares. Alojamento.

9º DIA - VARANASI (BENARÉS)
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Ganges “o
rio sagrado da Índia” para admirar os “Ghats”
de incineração e contemplar o impressionante
espetáculo que os hindus oferecem 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 Uni-
versidade com sua galeria de arte e a Mesquita
do imperador Mongol Aurangazeb. Alojamento
no hotel.

10º DIA - VARANASI / DELHI
(SAÍDA)
Café da manhã e templo livre em Benares.
Saída para Delhi e traslado ao aeroporto para
embarque em vôo de regresso.

10º DIA - VARANASI (BENARÉS)
/ KHAJURAHO
Café da manhã e tempo livre em Benares.
Traslado ao aeroporto para embarque em voo
com destino a Kathmandu. Chegada e tras-
lado ao hotel. Restante da tarde livre. Aloja-
mento.

11º DIA - KATHMANDU / PATAN
/ KATHMANDU
Café da manhã e visita da cidade: Praça Dur-

bar, Palácio de Hanuman Dhoka, e o templo
da “deusa da vida” ou Kumari. Também visi-
taremos o templo Swambhunath. Almoço op-
cional no restaurante Patan Museu Café. Pela
tarde excursão ao vizinho e interessante po-
voado de Patan com a sua admirável Praça
Durbar e os templos de Krishma Mandir e Lord
Shiva. Alojamento.

12º DIA - KATHMANDU
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 cadáve-

res as margens do rio Bagmati. Tarde livre. Jan-
tar e alojamento.

13º DIA - KATHMANDU /
DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto para embarque em voo com des-
tino a Delhi.

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

vista 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.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 7 dias: Delhi / Delhi

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

The Lalit / The Grand 5*                                    
Marriott 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Radisson  5*
Ramada Plaza 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria A - Luxo

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

Crowne Plaza Today /The Suryaa 4*
Ramada  / Holiday Inn 4*
Four Points by Sheraton 4*
Ramada 4*
Rivatas by Ideal 4*
Shanker 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 30 março a 12 de setembro de 2015

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

795
670
130

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

675
570
120

De 14 setembro de 2015 a 28 de março 2016

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

1.050
900
130

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

810
710
120

EXT. KAJURAHO E VARANASI

De 30 março a 12 de setembro de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

450
390

60

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

375
330

50

De 14 de setembro de 2015 a 28 de março 2016

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

570
490

60

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

525
440

50

- Khajuraho / Varanasi / Delhi
250 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

EXT. KAJURAHO / VARANASI  E KATMANDU

De 30 Março a 12 de setembro de 2015

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

940
775
150

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

775
640
130

De 14 setembro de 2015 a 28 de Março de 2016

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

1.090
895
160

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão

950
760
140

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
525 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú

Jaipur

Kathmandu

EXTENSÃO A KHAJURAHO
E VARANASI (BENARÉS)

EXTENSÃO NEPAL

7, 10 e 13 DIAS

desde

675$



EXTREMO ORIENTE: Índia22

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 presidencial (em
tempos do Palácio de Virrey), o edifício do Par-
lamento. Também conheceremos o mausoléu
de Mahatma Gandhi e uma das maiores mes-
quitas 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
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 ser-
vir como mausoléu de sua rainha. Mumtaj
Mahal. Esta maravilha arquitetônica é uma
obra mestra, integralmente 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 Jaipur
(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 edifícios da cidade se
conservam de forma incrível, notavelmente a
mesquita Jama Masjid, a tumba de Salim
Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. Che-
gada a Jaipur e traslado ao hotel. Tarde livre
para atividades pessoais. Jaipur é uma das ci-
dades mais pitorescas do mundo. Foi cons-

truída segundo os cânones do  Shilpa Shastra,
o antigo tratado Hindu de arquitetura. Divi-
dida 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 / 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 Pa-
vilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir.
Uma experiência única: subiremos em lombo
de elefantes até o alto da colina, sobre a qual
ergue se o forte. Pela tarde visita panorâmica
de Jaipur. Conheceremos o observatório astro-
nômico, que foi construído pelo Monarca Ma-
rajá Jai Singh, dotado de instrumentos
desenhado pelo mesmo e de tamanho consi-
derável, cuja precisão é difícil de igualar aos
instrumentos de hoje. Também visitaremos o
Palácio do Marajá, antiga residência Real e
hoje em dia mausoléu de manuscritos, pintu-
ras 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. Chegada
e recepção no hotel. Pela tarde visita guiada
aos templos de Pushkar, onde destaca o único
templo dedicado ao Deus Brama (o Deus cria-
dor segundo a mitologia Hindu) e os ghats sa-
grados do lago sagrado de Pushkar. Jantar e
alojamento.

7º DIA - PUSHKAR / JODHPUR
Café da manhã. Saída para Jodhpur. Deixando
pouco a pouco o deserto pedregoso. Chegada

1º DIA - DELHI
Assistência e traslado ao hotel. Dia livre. Alo-
jamento. 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. Aloja-
mento.

Saídas 2015 / 2016
A DELHI: SEGUNDAS, QUINTAS E 
SÁBADOS - 2015 / 2016

O tour inclui
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar condicionado.
• Alojamento em habitação dupla segundo itinerário.
• 13 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio de barco pelo Lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Viagem em trem de Nova Delhi a Ajmer e de Agra a Jhansi no Shatabi Express com ar condicio-
nado.
• Todos os impostos e pedágios.
• Seguro de assistência Mapaplus.

Jóias e Templos da Índia

De 30 de Março 2015 a 28 de Março 2016

Udaipur

DelhiJaipur

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.



EXTREMO ORIENTE: Índia 23

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

a Jodhpur, a cidade azul. Pela tarde, visita da
cidade com o Forte maisimportante do Rajas-
than, o Palácio do Maharajá e o Museu Meh-
rangarh. 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 visi-
tar o Templo Jainista de Adinath, construído
no século XV. Jantar e alojamento.

9º DIA - RANAKPUR / UDAIPUR
Café da manhã. Saída para Udaipur, chamada
de “cidade branca”. 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, onde conta à lenda
que o imperador Mughal Shah Jehan, viveu e
se inspirou para construir mais tarde o Taj
Mahal. Jantar e alojamento.

10º DIA - UDAIPUR
Café da manhã e excursão a Eklingji e
Nagda. 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. Jantar e alojamento.

11º DIA - UDAIPUR / MUMBAI
(BOMBAY)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino Aurangabad.
Chegada, visita das cavernas de Ajanta (Patri-
mônio da Unesco). Traslado ao hotel. Jantar
e alojamento.

12º DIA - MUMBAI (BOMBAY)
Café da manhã. Visita do Forte de Daulata-
bad, esta espetacular fortaleza foi construída
no séc. XII e a cidade é conhecida como a
“Cidade da Fortuna” e as cavernas de Ellora,
com 300 anos de antiguidade, tem 34 tem-
plos esculpidos nas rochas. As cavernas-tem-
plos se dividem em três grupos: budistas,
hinduístas e jainistas. Estes históricos monas-
térios, templos e centros de oração são refle-
xos de uma grande imigração e um
minucioso trabalho consagrado nestas obras
de arte. Pela tarde visitaremos Biki Ka Maq-
bara (tumba), construída no séc XVII pelo
príncipe Azam Shah, em homenagem a sua
mãe Dilras Bano Begam, esposa do Rei Au-

rangzeb. A tradução deste espetacular mo-
numento é a “Tumba de Dama”, conhecido
como o Taj Mahal dos pobres. Jantar e alo-
jamento. 

13º DIA - MUMBAI (BOMBAY) /
AURANGABAD
Café da manhã.  Traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino a Mumbai.
Chegada e traslado ao hotel. Bombay (tam-
bém conhecida pela forma local Mumbai),
é capital do estado federal de Maharashtra
na Índia é a mais importante cidade portuá-

ria do subcontinente. O nome é derivado da
deusa local zumba Devi. Entre 1626 e 1995
se chamou Bombay, nome tradicional. Jan-
tar e alojamento.

14º DIA - AURANGABAD / CUE-
VAS ELLORA / AURANGABAD
Café da manhã. Visita guiada da cidade,
Flora Fountain, Marine Drive, a porta da
Índia e as Cavernas do Elefante. Numero-
sos edifícios do centro antigo de Bombay
foram construídos em uma derivação re-
gional do estilo histórico. Dois dos monu-

mentos da cidade, o Terminal Ferroviário
de Victoria e os templos da Cavernas dos
Elefantes formam parte da lista do Patri-
mônio da Humanidade, considerados pela
UNESCO. Jantar e alojamento.

15º DIA - AURANGABAD / CUE-
VAS AJANTA / MUMBAI (BOM-
BAY)
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso e ...FIM DE NOSSOS SERVI-
ÇOS.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

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

The Lalit / The Grand 5*                                    
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Marriott 5*
Aaran Bagh 4* Sup
ITC Welcom 5*
Mana Resort 3* Sup
Laxmi Vilas Palace 5*
Taj Residency 5*
ITC Grand Central 5*

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria A - Luxo

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Four Points by Sheraton 4*
Ramada / Holiday Inn 4*
Aaran Bagh 4* Sup
Indana 4*
Kings Abode 3* Sup
Ramada Resort 4*
Rama International 5*
Fariyas 4* 

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 30 Março a 12 de Setembro de 2015

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

2.360
1.920

370

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

2.050
1.720

350

De 14 setembro de 2015 a 28 de Março de 2016

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

2.775
2.300

370

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

2.320
2.025

350

- Udaipur / Mumbai / Aurangabad / Mumbai:  
325 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

India

Jaipur

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay

15 DIAS

desde

2.050$



EXTREMO ORIENTE: Índia24

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

zaremos a visita a  Jaswant Thada. Jantar
e alojamento. 

5º DIA - JODHPUR / JAISALMER
Depois do café da manhã, saída para Jai-
salmer, através do deserto do Thar. Chegada
no hotel. Jantar e  alojamento. 

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

7º DIA - JAISALMER / BIKANER
Café da manhã. Saída para Bikaner. Pela
tarde, visita panorâmica da cidade e do
Forte de Junagarh. Podemos visitar o tem-
plo de ratas para ver a cerimônia da tarde.
Jantar e alojamento.

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

9º DIA - 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
panorâmica de Jaipur, onde conheceremos o
observatório astronômico. Continuação ao
Palácio de Maharaja, antiga residência real,
onde seguiremos Pela parte residencial da
cidade “rosa”, passando em frente ao Hawa
Mahal (Palácio dos Ventos), um dos monu-
mentos mais conhecidos de Jaipur. Jantar
e alojamento.

10º DIA - JAIPUR / FATEHPUR
SIKRI / AGRA
Café da manhã. Saída para Agra, visitando
em rota 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, notamente a Mesquita Jarna Masjid,
a Tumba de Salim Chisti e o  Mahal.Che-
gada a Agra. Pela tarde visita panorâmica
incluindo um dos monumentos mais impor-
tantes 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 - 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 - DELHI / VARANASI
(BENARES)
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo
com destino 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 alojamento.

13º DIA - VARANASI / SARNATH
/ VARANASI
De Madrugada, passeio em barco pelo sa-
grado rio Ganges para ver os “Ghats”, os

rituais do banho e os lugares de cremação.
Assistir os fiéis banhar-se e adorar o rio em
os Ghats. Regresso ao hotel, Café da
manhã e excursão a Sarnath. Jantar e alo-
jamento.

14º DIA - VARANASI / DELHI
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
com destino a Delhi. Chegada, assistên-
cia e traslado a cidade. Jantar e aloja-
mento.

15º 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 memo-
rial da Guerra (Porta da Índia), a residência
presidencial (em tempos do Palácio de Vir-
rey), o edifício do Parlamento. Também co-
nheceremos o mausoléu de Mahatma
Gandhi e uma das maiores mesquitas da
Índia, a Jama Masjid, construída pelo Im-
perador 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.

16º DIA - 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 - MUMBAI (BOMBAY)
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 - 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 - 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 - UDAIPUR / RANAKPUR /
JODHPUR
Depois do café da manhã saída para Jodh-
pur. No caminho visitaremos o famoso tem-
plo jainistas de Ranakpur. Chegada Jodhpur
e recepção no hotel. A tarde visita do forte
Mehrangarh uma das mais impressionantes
do Rajasthan enseu interior conheceremos
o Palácio do Maharajá e ao Museu. Finali-

Saídas 2015 / 2016
A MUMBAI: TERÇAS E SÁBADO
2015 / 2016

O tour inclui
• Assistência no aeroporto e traslados ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar condicionado.
• Alojamento em habitação dupla segundo itinerário.
• 14 jantares no hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio de camelo em Sam Sand Dunas em Jaisalmer.
• Passeio de Barca pelo Ganges em Varanasi.
• Passeio de Barca pelo lago Pichola em Udaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por perssoa e por dia.
• Todos os impostos e pedágios.
• Seguro de assistência Mapaplus.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 16 dias: Mumbai / Delhi

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Varanasi
New Delhi

ITC Grand Central / Nariman Point 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcom / RAAS Haveli 5*
Brys Fort 5*
Gajner Palace 5*
Marriott 5*
Jaypee Palace / Wyndham Grand 5*
Ramada Plaza / Rivatas By Ideal 5*
The Lalit / The Grand 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*
Gorbandh Palace 4* 
Gajner Palace 5*
Holiday Inn / Ramada 4*
Four Points By Sharaton 5*
Rivatas by Ideal 4*
Crowne Plaza Today / The Suryaa 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 04 Abril a 12 de Setembro de 2015

De 04 de Abril 2015 a 26 de Março 2016

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

2.240
1.770

310

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

1.995
1.690

290

De 15 Setembro de 2015 a 26 de Março de 2016

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

2.790
2.360

310

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

2.425
2.110

290

- Bombay a Udaipur e Delhi a Varansai e Varanasi a Delhi
325 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Delhi

Jaipur

Agra

Benarés

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

16 DIAS

desde

1.995$

Maharashtra e Rajasthan



EXTREMO ORIENTE: Índia 25

Visitando: Mumbai / 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 ca-
pital 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
Marajá 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 (Pa-
lácio dos Ventos), um dos monumentos
mais conhecidos de Jaipur. Jantar e aloja-
mento.

6º DIA - QUI. - JAIPUR / FATEH-
PUR SIKRI / AGRA (236KM)
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 mesquita
Jama Masji, a Tumba de Salim Chisti, o Panch
Mahal e outros lugares. Chegada a Agra pela
tarde, visita panorâmica incluindo um dos
monumentos mais improtantes 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 alojamento.

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 - SÁB. - DELHI
Café da manhã. Começamos a visita com
uma foto parada no forte vermelho, que
cercava Chadni Chowk, a antiga avenida
imperial que  o Shah Jahan percerria a ca-
valo. 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 observar aos visitantes e escutar a ora-
ção. Depois almoço, continuaremos a co-
nhecer 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 ativi-
dades pessoais e para explorar a cidade.
Podem visitar o bairro turístico de Tamel
aonde há todos os tipos de tendas, res-
taurantes, bares e etc. Jantar e aloja-
mento.

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.
Jantar e alojamento.

11º DIA - TER. - KATMANDÚ /
BODHNATH / PASHUPATINATH /
KATHMANDÚ
Café da amanhã. Pela manhã visitaremos
o Bodhnath, uma das maiores estátudas
do mundo. Também visitaremos os tem-
plos de Pashupatinath, um dos templos
mais improtantes para o induísmo, dedi-
cado a Shiva. Aqui tamb´pem se pode ver
a cremação de cadáveres as margens do
rio Bagmati. Tarde livre. Jantar e aloja-
mento.

12º DIA - QUA. - KATHMANDÚ /
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 - SÁB. - MUMBAI (BOM-
BAY)
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. - MUMBAI (BOM-
BAY) / 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 2015 / 2016
A MUMBAI: SÁBADO
2015 / 2016

O tour inclui
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas, etc. Transporte com ar condicionado.
• Alojamento em habitação dupla segundo o programa.
• 10 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur
• Passeio de barca no Lago Pichola em Udaipur
• Passeio de bicicleta em Delhi 
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Todos os impostos e pedágios.
• Seguro de assistência Mapaplus.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 12 dias: Mumbai / Nueva Delhi

India Mágica e Nepal

Mumbai
Udaipur
New Delhi
Jaipur
Agra 
Kathmandu

ITC Grand Central 5*
Ramada Resort 4* Sup
The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Royal Orchid 5*
Jaypee Palace 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoría A - Lujo

Mumbai
Udaipur
New Delhi
Jaipur
Agra 
Kathmandu

Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Holiday Inn 4*
Holiday Inn 4* 
Mansingh 4*
Shanker 4*

Cat. B – Primera / Primera Superior

Dia 04 Abril de 2015 a 12 de Setembro de 2015

De 04 de Abril 2015 a 26 de Março 2016

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

1.875
1.475

190

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

1.650
1.300

175

De 19 Setembro de 2015 a 26 de Março de 2016

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

2.140
1.670

190

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

1.850
1.470

175

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

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Delhi

Jaipur Agra
Kathmandú

Mumbai

Udaipur

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

12 DIAS

desde

1.650$



EXTREMO ORIENTE: Índia26

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

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 Vaigai é a cidade mais
importante de Tamil Nadu, depois de
Chennai é uma mas mais antigas do
Sul da Índia. Madurai foi durante sé-
culos a capital da cultura Tamil. A
noite, recomendamos assistir opcional-
mente a cerimônia de fechamento da
porta do Templo. Alojamento.

5º DIA - SEX. - MADURAI
Café da manhã. Visita do Templo de
Meenakshi, templo dedicado a figura
protetora de Meenakshi e a seu es-
poso Sundareshvara é considerado

uma das maiores obras de arquitetura
religiosa da Índia. Alojamento.

6º DIA - SÁB. - MADURAI / PE-
RIYAR (KERALA)
Café da manhã. Saída para Periyar,
região montanhosa, onde se encon-
tra uma das mais belas reservas na-
turais da Índia. Pela tarde, faremos
um relaxante passeio pelo Lago. Alo-
jamento.

7º DIA - DOM. - PERIYAR / KU-
MARAKOM (KERALA)
Café da manhã. Saída a Kumarakom
na região dos “Backwaters”, labirintos
de canais estreitos, rios e lagos. Tarde
livre para atividades pessoais. Aloja-
mento.

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
comercial de Kerala, depois de Mum-
bai. Alojamento. 

9º DIA - TER. - COCHIN
Café da manhã. Saída para visita da ci-
dade, incluindo: Igrejas de São Fran-
cisco, Palácio Holandês e a Sinagoga,
que esta situada na parte antiga da ci-
dade “Fort Cochin” com suas ruas es-
treitas e casas bem conservadas da
época colonial portuguesa e holan-
desa. Finalizaremos a visita nas famo-
sas redes de pescar tipo chinesa. Pela
tarde, assistiremos a um espetáculo de
danças Kathakali. Alojamento no hotel.

10º DIA - QUA. - COCHIN
Café da manhã. Na hora apropriada,
traslado ao aeroporto para embarque
em voo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS

1º DIA - SEG. - CHENNAI
Recepção e traslado ao hotel. Dia
livre. Chegada a antiga Madrás, ca-
pital de Tamil Nadu e uma das qua-
tros maiores cidades da Índia.
Alojamento.

2º DIA - TER. - CHENNAI / MAHA-
BALIPURAM
Café da manhã. Saída para visita da ci-
dade 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 Kanchipu-
ram “Cidade dos 1000 templos”, os
quais destacam são: Kailasanatha, o
Sri Kanakshi e o Varadarajaswam.
Continuação a Mahabalipuram “Ci-
dade das sete Pagodas” com seus
belos monumentos, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Visitaremos também o Tem-
plo Orilla, um dos mais antigos do sul
da Índia, o grupo de cinco Rathas e
Templos monolíticos. Alojamento.

Saídas 2015 / 2016
A CHENNAI: SEGUNDAS
2015 / 2016

O tour inclui
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.

• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado.

• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento y desayuno.

• Todas las entradas según el itinerario.

• Paseo por barco en Periyar & Kumarakom a Alleppey.

• Kathakali Dance Show en Cochin.

• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.

• 1 botella de agua mineral por persona y por día.

• Todos los impuestos y peajes.

• Seguro de Asistencia Mapaplus.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 10 dias: Chennai / Cochin

Kerala e Sul da Índia

Chennai
Mahabalipuram
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

Rain Tree / GRT Grand 5*
Radisson Temple Bay 5*
Heritage Madurai 5*
Spice Village 5*
Coconut Lagoon 5*
Crowne Plaza 5*

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares
Categoria A - Luxo

Chennai
Mahabalipuram
Madurai
Periyar
Kumarakom
Cochin

Pride 4*
Chariots Beach Resort 4*
J.C. Residency 4*
Abad Green Forest 4*
Whispering Palms 4*
The Grand 4*

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 06 Abril a 07 de Setembro de 2015

De 06 de Abril 2015 a 28 de Março 2016

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão
Sup. Pensão Completa

1.780
1.660

260
450

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão
Sup. Pensão Completa

1.440
1.300

180
350

De 14 Setembro de 2015 a 28 de Março de 2016

Categoria A
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão
Sup. Pensão Completa

1.995
1.890

275
475

Categoria B
Sup. Hab. Individual
Sup. Meia Pensão
Sup. Pensão Completa

1.470
1.360

190
360

- Chennai / Madurai
100 $ NETO Por pessoa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Chennail

Allepey

Mahabalipuram

Madurai

Kanchipuram

Periyar

Cochin

Chennai

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

10 DIAS

desde

1.440$


