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Índia
• CLIMA
De junho a setembro ocorrem as monções com 
chuvas abundantes. O inverno é seco e fresco 
e a primavera quente, especialmente em maio 
e junho.

• MOEDA LOCAL
Rupia. Os cartões de crédito (em especial Visa e 
Mastercard) são aceitos em quase todos os cen-
tros turísticos. Leve Euros e Dólares americanos.

• ELETRICIDADE
220 volts, tomadas de 2 e 3 pinos.

• HORÁRIOS BANCOS E COMÉRCIOS
Os horários oficiais de abertura dos comércios 
e escritórios governamentais são de 9:30 às 
17:30 horas, de segunda à sexta-feira. Os ban-
cos abrem de segunda à sexta-feira, das 10:00 
às 14:00 horas, alguns abrem aos sábados. 

• COMPRAS
Grandes possibilidades de adquirir artesanatos 
de todos os tipos: tecidos indianos, jóias, rou-
pas, pinturas, etc.

• VACINAS
Segundo à OMS não é necessária nenhuma vacina, 
porém na época de chuvas é recomendável tomar 
contra cólera e malária.

• RECOMENDAÇÕES
É recomendável levar roupas de algodão, meias e 
um lenço grande para entrar aos templos (é obri-
gatório entrar descalço e com os ombros cobertos), 
boné e óculos de sol. Recomenda-se bebe água 
mineral engarrafada e descascar a fruta antes de 
comer. Leve com você um repelente contra inse-
tos e protetor solar. É aconselhável levar algum 
medicamento contra resfriado e infecções intesti-
nais. Não abuse das comidas apimentadas, coma 
alimentos do tipo mediterrâneo.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Voos internos na Índia: advertimos expressa-
mente que os voos domésticos sofrem frequen-
tes atrasos, troca de horários e cancelamentos, 
diante disso nos vemos obrigados a informar 
que a organizadora declina de todas as respon-
sabilidades nestes casos e não fará reembolsos 
pela utilização de qualquer outro meio de trans-
porte alternativo ou pela perca de alguma visita.

Tailândia
• CLIMA
Tailândia goza de um clima tropical úmido devido 
a ação dos ventos e monções, que variam de dire-
ção segundo a estação do ano. De abril a outubro, 
os ventos sopram do sudeste e chegam carregados 
de umidade; o resto do ano esses ventos sopram 
do noroeste. As temperaturas são elevadas, osci-
lando entre 25 e 36ºC sob influência de ventos do 
sudeste, enquanto o resto do ano as temperaturas 
oscilam entre 18 e os 33ºC.

• MOEDA LOCAL 
Baht, 1 Euro equivale a 40 bhts aproximadamente.

• ELETRICIDADE
220 volts.

• POPULAÇÃO
65 milhões de habitantes.

• COMPRAS
Em nenhum lugar do sudeste asiático está mais 
enraizado que na Tailândia o costume de pre-
sentear. As sedas e os algodões são de ótima 
qualidade com profusão de cores. No terreno 
do artesanato, os trabalhos de povos do norte 
são muito bons; bordados, entalhe em madeira 
e trabalhos em bambu ou papel de arroz, pedras 
Preçosas, em especial, safira e rubi, importados 
do Camboja e Myanmar, peças de porcelana chi-
nesa, pinturas, etc.

• IDIOMA
“Thai” é uma das línguas mais antigas, dife-
rente de qualquer outra do sudeste asiático. 
Fala-se também o inglês.

• GEOGRAFIA
A Tailândia tem forma de cabeça de elefante e 
a tromba seria uma parte da península da Ma-
lásia. A cabeça representa o centro da Indochina 
de norte ao sul tem 2 000km. A parte mais tem 
800km. A zona norte é a mais montanhosa com 
altitudes de 2 500 metros. Aqui se concentram a 
maioria das tribos indígenas, conhecidas como 
Chiang Mai ou Chian Rai. O nordeste é a região 
mais pobre, mais virgem, menos desenvolvida 
e mais tranquila. A região ao sul é banhada em 
ambos os lados pelos mares Andaman e o Golfo 
da Tailândia contando com mais de 2 500km 
de costas.

• GASTRONOMIA
As especialidades gastronômicas mais comuns 
são o “Ka Phat Tai Kaphrao” espécie de um 
mexido de frango com alho e pimenta verde; o 
“Khao Phat”, prato a base de arroz frito com 
diversos ingredientes: pepino, pimentão, ovos 
e pimenta. A cerveja é de boa qualidade, é 
servida em qualquer lugar. Tem grandes varie-
dades de frutas frescas ou em suco. No entanto 
pode se provar todo o tipo da cozinha oriental 
e européia, já que existe uma variedade de 
restaurantes especializados.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
A visita de Bankok incluída em todos os progra-
mas da Tailândia tem início às 9 horas.

Vietnã
• CLIMA
Nenhuma época pode ser considerada melhor 
ou pior para visita o Vietnã. Quando uma região 
é chuvosa, frita e úmida, existe outra zona com 
calor e sol. O clima do Vietnã é muito variável. No 
norte o inverno ocorre nos meses de novembro à 
abril com temperatura média de 16ºC e um clima 
úmido e frio. No verão de março a outubro as 
temperaturas são de 30ºC na média. O centro 
oferece uma combinação de dois tipos de clima. 
No sul as temperaturas são constantes todo o 
ano e oscilam entre 25 e 30ºC. A estação seca 
vai de novembro a abril a estação das chuvas 
de maio à outubro. O mês mais frio em Hanói 
é janeiro e o mais quente é junho. Entre julho e 
novembro costumam se formar tufões.

• IDIOMA
Vietnamita.

• MOEDA LOCAL
Vietnã Dong

• ROUPA RECOMENDADA
Roupa cômoda de algodão estilo esporte. Uma 
capa de chuva é recomendada.

• GORJETAS
Uma pequena gorjeta será sempre apreciada 
nos hotéis, restaurantes, assim como para os 
guias.

• ELETRICIDADE
220/110 volts.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Recomendamos beber somente líquidos engar-
rafados. Fora dos hotéis e restaurantes aconse-
lhamos não comer nenhum alimento cru nem 
usar gelo nas bebidas. Recomendamos ainda 
óculos de sol, protetor solar e um repelente.

Laos
• CLIMA
O clima local é tropical caracterizado por mon-
ções; há uma estação chuvosa entre os meses 
de maio à novembro, seguido por uma estação 
seca, de dezembro à abril.

• MOEDA LOCAL
A moeda local é o Kip (LAK), que é dividido em 
100 att. Os laocianos utilizam mais frequente-
mente o baht tailandês ou dólar americano (é 
aconselhável trazer pequenos valores de dóla-
res).

• ELETRICIDADE
220 volts. Os adaptadores para plugues do pa-
drão Europeu estão prontamente disponíveis 
em lojas de Vietiane. Os “apagões”são comuns 
durante a estação chuvosa e em pequenas cida-
des. É altamente recomendável, portanto uma 
boa lanterna.

• POPULAÇÃO
O Laos tem uma população de 6 677 534 mi-
lhões (2008) para uma densidade de 29 habi-
tantes/km2 . Cerca de um quarto da população 
vive nas regiões montanhosas, o resto ao longo 
do rio Mekong e seus afluentes. Mais de 78% 
vivem em aldeias rurais.

• IDIOMA
A línguia dominante é Lao. Em região monta-
nhosa existe uma grande variedade de dialetos 
tribais. Fala-se também sobre o francês e inglês.

• GEOGRAFIA
O Laos é um país encravado no sudeste da A’sia 
e a paisagem densamente arborizada consiste, 
acima de tudo, em terrenos irregulares, mon-
tanhas. A mais alta é a PhuBia com 2 820 mil 
metros de altitude, com algumas planícies e pla-
naltos. O rio Mekong é uma parte da fronteira 
ocidental com a Tailândia, considerando que as 
montanhas da Cordilheira Annamita formam a 
maior parte do leste da fronteira com o Vietnã.

• GASTRONOMIA
Como a comida é a marca registrada de cada 
canto do planeta, é interessante para conhecer 
o paladar de Laos. O “pão”inevitável na mesa 
é o khaoniau (arroz aglutinado), é o acompa-
nhamento de pratos, tais como: tammakhung 
(papaya salada), o mok (broto bambu grosso e a 
carne de porco, envolto em folha de bananeira), 
lap (salada beff / lapcin / peixe / lappa / cama-
rão / lap kung), cinlot (pedaços de carne fritos) 
ou ping kai (frango grelhado), todos os pratos 
com aromas característicos. No que diz respeito 
aos pratos doces faz-se presente o Khauniau, 
acompanhado por leite de coco, açúcar e frutas; 
Khausanakanaa (preparado com coco, arroz, 
acompanhado de pedaços de manga ou de coco, 
pudim), Khauniaukapmakthuadam (arroz preto 
com frijoless), Makkuaithogt (bananas fritas), 
luom mix (leite de coco com frutas) para maiores 
especificações é recomendável ir ao jantar.
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Índia

Delhi

Agra
Jaipur

Dubai

O melhor da Índia 
e Dubai

DUDUUDUDUDUDUDUUUUBABABABABABABAABBAABAIII

De 01 de Abril de 2016 a 20 de Março de 2017

Saídas 2016 / 2017
A DELHI: SEGUNDAS E SEXTAS

New Delhi 
Jaipur 
Agra  
Dubai

Crowne Plaza Today /The Suryaa  5*
Royal Orchid  4*
Four Points By Sheraton 4* Sup
Samaya / Blue Bay 4*

Categoria A
Sup. Habitação Individual

1.450
1.050

Categoria B
Sup. Habitação Individual

1.170
810

Categoria A
Sup. Habitação Individual

1.350
1.050

Categoria A
Sup. Habitação Individual

1.850
1.550

Categoria A
Sup. Habitação Individual

1.695
1.350

Categoria B
Sup. Habitação Individual

1.095
810

Categoria B
Sup. Habitação Individual

1.395
1.095

Categoria B
Sup. Habitação Individual

1.275
975

65 $ NETO Por pessoa 
Tentaremos deixar os pas em Burj Khalifa ao final da visita da cidade, 
sempre que seja possível e depois o regresso ao hotel é por sua conta, 
não estão incluídos os traslados.  

100 $ NETO Por pessoa 
Visto tem 100% no momento da emissão e as despesas se você can-
celar a sua reserva vai custar um adicional de $60 por cancelamento 
do visto por parte da imigração.

Visitando: Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Fatehpur Sikri / Dubai.

4º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao 
Fuerte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Uma experiência única, subire-
mos aos lombos de elefantes para chegar 
até o alto da colina onde se ergue o forte. 
Continuaremos com uma visita panorâmica 
de Jaipur (que tem o nome do maharajá Jai 
Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou 
e fundou a cidade em 1727). Conheceremos 
o observatório astronômico que o próprio 
monarca construiu, dotados de instrumen-
tos desenhados por ele mesmo, de tamanho 
considerável, e cuja a precisão é difícil de 
igual até nos dias de hoje. Também visitare-
mos o Palácio do Maharajá, antiga residên-
cia real e hoje em dia museu de manuscritos, 
pinturas Rajput e Mongol e armas. Condu-
ziremos através das zonas residenciáveis e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), 
um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Café da manhã. Pela manhã, saída até 
Agra visitando em rota Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de Agra 
encontra-se a cidade morta, construída pelo 
Imperador Akbar em 1569 e abandonada 
por sua incapacidade. Os edifícios da cidade 
se conservam de forma incrível, notável a 
mesquita Jama Masjid, a tumba de Salim 
Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. 
Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar 
e alojamento.

6º DIA: AGRA
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais impor-
tantes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao 
amor construído pelo Imperador Shah Jehan 
em 1630 para servir como mauseléu de sua 
rainha, Mumtaj Mahal. Está maravilha ar-
quitetônica é uma obra mestra, totalmente 

erguida em mármore branca. Artesanatos 
vindos de Persia, o Império Otomano, França 
e Itália, ajudados por 20 000 mil obreiros, cul-
minou em 17 anos. Continuaremos visitando  
a Fonte de Agra, em pleno centro da cidade. 
Reflexo da arquitetura indiana baixo três im-
peradores Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah 
Jahan. Dentro do complexo encontra-se algu-
mas interessantes estruturas, como o Jehan-
giri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e 
a mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
alojamento no hotel.

7º DIA: AGRA / DELHI / DUBAI 
Café da manhã. Pela tarde, saída pela 
rodovia com destino a Delhi. Ao chegar, 
traslado ao aeroporto internacional para 
embarcar em voo com saída a Dubai (VOO 
NÃO INCLUÍDO). Recepção na chegada ao 
aeroporto e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA: DUBAI
Café da manhã. Manhã livre para descobrir 
os encantos desta cidade. Pela tarde saída 
ao “safari do deserto” (no transporte, não 
inclui assistência de fala espanhola). Saída 
em veículos 4x4 até “a entrada” ao deserto. 
Passeio de aproximadamente 2 horas pelas 
dunas de Al Aweer para um excitante trajeto 
pelas fantásticas dunas. Continuaremos nos 
dirigindo a Campo no deserto para degustar 
de um jantar buffet oriental a base de bar-
bacoa amenizada com música. Regresso a 
Dubai e alojamento.

9º DIA: DUBAI 
Café da manhã. Visita da cidade, a mais 
cosmopolita do Golfo Pérsico. O tour co-
meça desde Deira e passando pelo Zoco das 
Especiárias e Zoco de Ouro. Continuaremos 
pela rodovia de Jumeira passando pela 
Mesquita de Jumeirah. Parada para reali-
zar fotos em Burj Al Arab, o único hotel 7 
estrelas do mundo. Continuação a Palmera 
Jumeirah e tempo livre no Centro Comercial 
de Dubai com visitas a Burj Khalifa (edifí-

cio mais alto do mundo 828 metros). Pos-
sibilidade opcionalmente de entrar em seu 
interior (suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel. A noite embar-
caremos em um “Dhow”(no transporte, não 
inclui assistência de fala espanhola), tradi-
cional barco de madeira, que nos oferece 
uma impressionante visita sobre o complexo 
de rascacielos e desfrutarmos de um jantar 
buffet amenizado com música. Alojamento.

10º DIA: DUBAI
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.; os apartamentos deverão ser deso-
cupados até às 10hs.

1º DIA: DELHI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Alojamento no hotel.

2º DIA: DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova 
Delhi que nos permitirá descobrir o Qutab 
Minar (s.XII), graciosamente esculpida 
a mão. Perto está a Columna de Hierro. 
Conheceremos o memorial de Mahatma 
Gandhi, porta da Índia, a Jama Masyd, cons-
truída pelo Imperador Mogo Shah Jahan no 
século XVII. Ao redor encontra-se Chandni 
Chowk, em tempos avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em 
bici-rickshaw pelas ruas do centro antigo. 
Jantar e alojamento no hotel. 

3º DIA: DELHI / JAIPUR
Café da manhã americano. Pela manhã, 
saída pela rodovia com destino a Jaipur, a 
cidade rosa de Rajasthan. Jaipur é talvez 
uma das cidades mais pitorescas do mundo. 
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shas-
tra, o antigo tratado hindú de arquitetura. 
Divida em sete setores retangulares, com 
ruas bem traçadas, ângulos retos, seu pla-
nejamento é uma maravilha do urbanismo 
do século XVIII, rodeada de colinas em três 
dos seus pontos cardiais, a cidade está guar-
dada por um poderoso muro fortificado com 
sete portas. Pela tarde, visita panorâmica da 
cidade de Jaipur, onde poderemos passear 
pela cidade rosada e conhecer seus bazares, 
poderemos contemplar o Albert Hall (palá-
cio construído pelo maharajá de Jaipur para 
comemorar a visita do rei Jorge da Ingla-
terra), hoje se transformou em um museu. 
Continuaremos visitando o Templo Birla da 
religião hindú, visita com o chofer, entradas 
não incluídas. Jantar e alojamento.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 10 dias: Delhi / Dubai

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

Saídas de 01 Abril a 09 Maio 2016

Saídas de 13 Maio a 09 Setembro 2016

Saídas de 12 Dezembro 2016 a 30 Dezembro 2016

Saídas de 12 Setembro 2016 a 20 de Março 2017
(Exceto saídas de Natal/Fim de ano)

Suplemento de entrada
ao Burj Khalifa em Dubai

Suplemento Visto 
de Emirados Árabes

New Delhi 
Jaipur 
Agra  
Dubai

The Lalit 5*                                    
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Asiana / Crown Plaza Dubai / 
Pullman JLT 5*

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares em habitação duplo com chuveiro ou ducha.
• Um total de 7 jantares segundo o indicado no programa, sem bebidas.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia na Índia.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI 
• Voo Delhi / Dubai no 7º dia do tour.
• Bebidas nas refeições.
• Qualquer serviço não indicado anteriormente.

10 DIAS

Preços não válidos: durante salões e eventos Espe-
ciais (estas datas podem trocar, por favor reconfirmar) 
Datas previstas 25 ABR/06 MAI, 05 JUL /12 JUL,12/18 
SET, 16/23 OUT 2016 **Datas pendentes 2017**
Cat A 60
Cat B 80
Cat C 85 
Cat D 100 
Preços NETOS por Habitação (1 o 2 pessoas) e por cada 
noite que coincida a feira com a estadia do passageiro.

Emirados
ÁRABES

desde

1.095$
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*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Índia: O Triângulo de Ouro 
Extensão a Khajuraho e Varanasi / Extensão a Nepal

AGAGGAGAGAGGGAGGGRARRRARARAAARARRAARARAARARARAAAAAAAAARAARARAARARAAARARAAAAAA

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

Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em 
bici-rickshaw pelas ruas do centro antigo. 
Jantar e alojamento no hotel. 

3º DIA: DELHI / JAIPUR
Café da manhã americano. Pela manhã, 
saída pela rodovia com destino a Jaipur, 
a cidade rosa de Rajasthan. Jaipur é tal-
vez uma das cidades mais pitorescas do 
mundo. Foi construída pelos cânones do 
Shilpa Shastra, o antigo tratado hindú de 
arquitetura. Divida em sete setores retan-
gulares, com ruas bem traçadas, ângulos 
retos, seu planejamento é uma maravilha 
do urbanismo do século XVIII, rodeada de 
colinas em três dos seus pontos cardiais, 
a cidade está guardada por um poderoso 
muro fortificado com sete portas. Pela 
tarde, visita panorâmica da cidade de Jai-
pur, onde poderemos passear pela cidade 
rosada e conhecer seus bazares, poderemos 
contemplar o Albert Hall (palácio construído 
pelo maharajá de Jaipur para comemorar 
a visita do rei Jorge da Inglaterra), hoje se 

transformou em um museu. Continuaremos 
visitando o Templo Birla da religião hindú, 
visita com o chofer, entradas não incluídas. 
Jantar e alojamento.

4º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao 
Fuerte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Uma experiência única, subire-
mos aos lombos de elefantes para chegar 
até o alto da colina onde se ergue o forte. 
Continuaremos com uma visita panorâmica 
de Jaipur (que tem o nome do maharajá Jai 
Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou 
e fundou a cidade em 1727). Conhece-
remos o observatório astronômico que o 
próprio monarca construiu, dotados de ins-
trumentos desenhados por ele mesmo, de 
tamanho considerável, e cuja a precisão é 
difícil de igual até nos dias de hoje. Tam-
bém visitaremos o Palácio do Maharajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu 
de manuscritos, pinturas Rajput e Mongol 
e armas. Conduziremos através das zonas 
residenciáveis e de negócios da “cidade 
rosa”, passando em frente ao Hawa Mahal 
(Palácio dos Ventos), um dos monumentos 
mais conhecidos de Jaipur. Jantar e aloja-
mento no hotel.

5º DIA: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Café da manhã. Pela manhã, saída até 
Agra visitando em rota Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de Agra 
encontra-se a cidade morta, construída pelo 
Imperador Akbar em 1569 e abandonada 
por sua incapacidade. Os edifícios da cidade 
se conservam de forma incrível, notável 

a mesquita Jama Masjid, a tumba de Salim 
Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. 
Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar 
e alojamento.

6º DIA: AGRA
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâ-
mica incluindo um dos monumentos mais 
importantes do mundo, o Taj Mahal, um 
canto ao amor construído pelo Imperador 
Shah Jehan em 1630 para servir como 
mauseléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. 
Está maravilha arquitetônica é uma obra 
mestra, totalmente erguida em mármore 
branca. Artesanatos vindos de Persia, o 
Império Otomano, França e Itália, ajudados 
por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 
anos. Continuaremos visitando  a Fonte de 
Agra, em pleno centro da cidade. Reflexo da 
arquitetura indiana baixo três imperadores 
Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. 
Dentro do complexo encontra-se algumas 
interessantes estruturas, como o Jehangiri 
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
alojamento no hotel.

7º DIA: AGRA / DELHI - SAÍDA 
Café da manhã americano. Pela tarde, 
saída pela rodovia com destino a Delhi. Che-
gada e traslado ao aeroporto internacional 
para embarcar em voo de regresso.

1º DIA: DELHI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Dia livre e alojamento no hotel. A moderna 
capital da Índia também é uma antiga ci-
dade cujas origens se perdem em lendas. 
Centenas de monumentos à adornam com 
sua história milenar.

2º DIA: DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova 
Delhi que nos permitirá descobrir o Qutab 
Minar (s.XII), graciosamente esculpida 
a mão. Perto está a Columna de Hierro. 
Conheceremos o memorial de Mahatma 
Gandhi, porta da Índia, a Jama Masyd, cons-
truída pelo Imperador Mogo Shah Jahan no 
século XVII. Ao redor encontra-se Chandni 
Chowk, em tempos avenida imperial que o 

De 02 de Abril de 2016 a 27 de Março de 2017

Saídas 2016 / 2017
A DELHI: SEGUNDAS E SÁBADO

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado;
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa.
• 5 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Viaje en tren de Agra a Jhansi em Shatabi Express com ar condicionado y paseo
   en barca por el rio Ganges de Benares en la Extensão de Khajurajo y Varanasi.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência internacional.
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7, 10 e 13 DIAS
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New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu
Srinagar

The Lalit 5*                                    
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Radisson 5*
Ramada Plaza 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*
Deluxe House Boat (2 noches) + 
Hotel 4* (1 noche)

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu
Srinagar

Crowne Plaza Today / The Suryaa 5*
Royal Orchid 4*
Four Points By Sheraton 4* Sup
Ramada 4*
Rivatas By Ideal 4*
Shanker 4*
Deluxe House Boat (3 noches)

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

840
640
120

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

740
575
100

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

1.085
950
120

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

850
740
100

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

425
370
70

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

395
350
60

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

590
510
70

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

550
450
60

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

495
375
110

Categoria A
Sup. Habitação Individual

535
260

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

410
310
80

Categoria B
Sup. Habitação Individual

395
195

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

550
425
110

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Meia Pensão (3 jantares)

440
340
80

1º DIA: 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 ci-
dade, incluindo uma visita à Jehangir Mahal 
Palace, o templo Shatrah Bhuj e Cenotaphs, 
ir até o rio paratirar fotos. Continuaremos 
pela estrada para Khajuraho. Chegada e 
alojamento no hotel.

2º DIA: 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. Tarde libre en Benares. 
Alojamento.

3º DIA: VARANASI (BENARÉS) 
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Gan-
ges “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 in-
cluindo o templo de Bharat Mata, o templo 
de Durga, o Tulsi Manas Mandir, a Universi-
dade com sua galeria de arte e a Mesquita 
do imperador Mongol Aurangazeb. Aloja-
mento no hotel.

4º DIA: VARANASI / DELHI / 
SALIDA 
Café da manhã e templo livre em Benares. 
Saída para Delhi e traslado ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso.

1º DIA: VARANASI (BENARÉS)  / 
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.

2º DIA: KATHMANDU / PATAN / 
KATHMANDU 
Café da manhã e visita da cidade: Praça 
Durbar, Palácio de Hanuman Dhoka, e o 
templo da “deusa da vida” ou Kumari. 
Também visitaremos o templo Swambhu-
nath. 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.

3º 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 também se pode ver a cremação de 
cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde 
livre. Jantar e alojamento.

4º DIA: KATHMANDU / DELHI 
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Delhi.

NOTA IMPORTANTE: 
A ultima noite, ao término do circuito, não esta 
prevista acomodação 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 
traslados incluídos.

Extensão A CACHEMIRA
(Somente opera desde Abril até Setembro 2016)

1º DIA: DELHI / SRINAGAR 
Chegada a Srinagar e traslado a casa barco.
Pela tarde veremos o mundialmente famoso 
Mongol jardim o Nishant Bagh e o Shalimar 
Bagh. Continuaremos visitando a antiga 
Srinagar com a mesquita Jama, a mesquita 
Shahi Hamdan e o mercado local. Jantar e 
alojamento na casa barco.

2º DIA: SRINAGAR / GULMARG / 
SRINAGAR (112 KM)
Café da manhã. Pela manhã, saída pela 
rodovia até Gulmarg. A mais bela motanha 
no verão e famoso lugar para golf course. 
Tempo livre para desfrutar da natureza mon-
tanhosa. Pela tarde regresso ao casa barco. 
Jantar e alojamento.

3º DIA: SRINAGAR / PAHALGAM / 
SRINAGAR (186 KM)
Café da manhã. Pela manhã, saímos para 
excursão a Pahalgam que esta a 2 240 me-
tros de altura onde visitaremos campos de 
azafrán, as ruínas de Avantipur e Anantang. 
Pahalgam é a mais popular localidade para 
fazer filmagens de Hollywood. Regressare-
mos para o alojamento em casa barco no 
hotel (segundo opção escolhida). Jantar e 
alojamento.

4º DIA: SRINAGAR / DELHI
Café da manhã. Passaremos pelo lago Dal 
em Shikara (um tipo de barco) para ver os 
canais de uma beleza comparada a Veneza 
(Europa). Na hora prevista, traslado ao ae-
roporto para embarcar em voo de saída até 
Delhi e conexão com voo de regresso.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 7 dias: Delhi / Delhi

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 02 Abril a 12 de Setembro 2016

De 17 de Setembro 2016 a 27 de Março 2017

EXT. KAJURAHO E VARANASI (4 dias)

De  02 Abril a 12 de Setembro 2016

De 17 de Setembro 2016 a 27 de Março 2017

EXT. NEPAL (4 dias)

Extensão CACHEMIRA (4 dias)

De 02 Abril a 12 de Setembro 2016

De 02 Abril a 12 de Setembro 2016

De 17 de Setembro 2016 a 27 de Março 2017

Extensão A KHAJURAHO
E VARANASI (BENARÉS)

Extensão NEPAL

- Delhi/Kathmandu e Kathmandu/Delhi
300 $ NETO Por pessoa  

-Delhi/Srinagar e Srinagar/Delhi
300 $ NETO Por pessoa  

Ou se você tomar a Extensão de 
Khajurajo e Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Delhi; Delhi/
Srinagar e Srinagar/Delhi
500 $ NETO Por pessoa  

Ou se você tomar a Extensão de Khajurajo 
e Varanasi
Khajurajo / Varanasi;  Vanarasi / Katmandu y 
Kathmandu / Delhi
500 $ NETO Por pessoa  

- Khajuraho / Varanasi / Delhi
225 $ NETO Por pessoa  

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

Índia

NEPAL

Delhi

Agra

Benarés

Khajuraho

Kathmandú

Jaipur

desde

740$
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Jóias e Templos da Índia
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*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

bici-rickshaw pelas ruas do centro antigo. 
Jantar e alojamento no hotel. 

3º DIA: DELHI / AGRA
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâ-
mica incluindo um dos monumentos mais 
importantes do mundo, o Taj Mahal, um 
canto ao amor construído pelo Imperador 
Shah Jehan em 1630 para servir como 
mauseléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. 
Está maravilha arquitetônica é uma obra 
mestra, totalmente erguida em mármore 
branca. Artesanatos vindos de Persia, o 
Império Otomano, França e Itália, ajudados 
por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 
anos. Continuaremos visitando  a Fonte de 
Agra, em pleno centro da cidade. Reflexo 
da arquitetura indiana baixo três imperado-
res Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. 
Dentro do complexo encontra-se algumas 
interessantes estruturas, como o Jehangiri 
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA: AGRA / FATEHPUR SIKRI 
/ JAIPUR
Café da manhã e saída até Jaipur (229km) 
visitando em rota Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de Agra 
encontra-se a cidade morta de Fatehpur 
Sikri, construída pelo Imperador Akbar em 
1569 e abandonada por sua incapacidade. 
Os edifícios da cidade são conservados de 
forma incrível, notável 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 atividades 
pessoais. Jaipur é talvez uma das cidades 
mais pitorescas do mundo. Foi construída 
pelo cânones do Shilpa Shastra, o antigo 
tratado Hindú de arquitetura. Dividida em 
sete setores retângulares, com ruas bem 
planejadas, ângulos retos, seu planeja-
mento é uma maravilha do urbanismo do 
século XVIII. Jantar e alojamento.

5º DIA: JAIPUR / AMBER / JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao 
Fuerte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Uma experiência única, subire-
mos aos lombos de elefantes para chegar 
até o alto da colina onde se ergue o forte. 
Continuaremos com uma visita panorâmica 
de Jaipur (que tem o nome do maharajá Jai 
Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou 
e fundou a cidade em 1727). Conhece-
remos o observatório astronômico que o 
próprio monarca construiu, dotados de ins-
trumentos desenhados por ele mesmo, de 
tamanho considerável, e cuja a precisão é 
difícil de igual até nos dias de hoje. Tam-
bém visitaremos o Palácio do Maharajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu 

de manuscritos, pinturas Rajput e Mongol 
e armas. Conduziremos através das zonas 
residenciáveis e de negócios da “cidade 
rosa”, passando em frente ao Hawa Mahal 
(Palácio dos Ventos), um dos monumentos 
mais conhecidos de Jaipur. Jantar e aloja-
mento no hotel.

6º DIA: JAIPUR / PUSHKAR
Café da manhã. Saída pela rodovia até 
Pushkar. Chegada e check-in no hotel. Pela 
tarde, visita guiada dos templos em Pushkar, 
onde se destaca o único templo dedicado a 
deus Brama (o deus criador segundo a mi-
tologia Hindú) e os ghats sagrados do lago 
sagrado de Pushkar. Jantar e alojamento.

7º DIA: PUSHKAR / JODHPUR
Café da manhã. Saída pela rodovia até Jo-
dhpur. Deixando pouco a pouco o deserto 
pedregoso com chegada a Jodhpur, a cidade 
azul. Pela tarde, visita da cidade onde se 
destaca o Forte, o mais importante de Ra-
jasthan, o Palácio do Maharajá e o Museu 
Mehrangarh. Jantar e alojamento.

8º DIA: JODHPUR / RANAKPUR
Café da manhã. Visitaremos o centro da 
cidade com a torre do relógio, mercado, 
etc. Na continuação, saída pela rodovia até 
Ranakpur para visitar o Templo Jainista de 
Adinath, construído no século XV, onde se 
encontra impressionantes pedras de már-
more. Jantar e alojamento.

9º DIA: RANAKPUR / UDAIPUR
Café da manhã. Saída até Udaipur, cha-
mada de “cidade branca”. Pela tarde toma-
remos o ferry para cruzar as águas do Lago 
Pichola, veremos o entardecer e visitaremos 

1º DIA: DELHI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Dia livre e alojamento no hotel. A moderna 
capital da Índia também é uma antiga ci-
dade cujas origens se perdem em lendas. 
Centenas de monumentos à adornam com 
sua história milenar.

2º DIA: DELHI
Café da manhã. Visita a antiga e a nova 
Delhi que nos permitirá descobrir o Qutab 
Minar (s.XII), graciosamente esculpida 
a mão. Perto está a Columna de Hierro. 
Conheceremos o memorial de Mahatma 
Gandhi, porta da Índia, a Jama Masyd, cons-
truída pelo Imperador Mogo Shah Jahan no 
século XVII. Ao redor encontra-se Chandni 
Chowk, em tempos avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em 

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

De 31 de Março 2016 a 30 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A 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 transporte ar condicionado;
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa.
• 13 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio em 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 em Shatabi Express com ar condicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência internacional.
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15 DIAS

JAJAIPPURU

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Lalit / The Grand 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Marriott / The Lalit 5*
Aaran Bagh 4* Sup
ITC Welcom hotel 4*
Mana Resort 4*
Laxmi Vilas Palace 5*
Vivanta by Taj 5*
ITC Grand Central 5*

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Ramada Plaza 4*
Holiday inn / Radisson 4*
Aaran Bagh 4* Sup
Indana 4*
Kings Abode 3* Sup
Royal Retreat 4*
Rama International 5*
Fariyas Hilton 4*

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

2.050
1.670

210

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

2.425
2.120

225

o Palácio-Isla de Jag Mandir, onde segundo 
uma lenda viveu o imperador Mughal Shah 
Jehan e se inspirou para mais tarde construir 
o Taj Mahal. Jantar e alojamento.

10º DIA: UDAIPUR
Café da manhã. Excursão a Eklingj e Nagda, 
a uns 20km de Udaipur, para visitar os fa-
mosos templos dedicados ao deus Shiva. 
Visitaremos o City Palace, o palácio-museu 
com maior riqueza de todo o Rajasthan. 
Depois veremos o jardim de donzelas, Sahe-
lion Ki Bari, onde o Maharana Sangram 
Sigh construiu um complexo 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 embarcar em voo com destino a Mum-
bay. Chegada e traslado ao hotel. Bombay 
(também conhecida como Mumbai) é a ca-
pital do estado federal de Maharashtra na 
Índia e a mais importante cidade portuaria 
do subcontinente. O nome se deve a deus 
local Mumba Devi. Entre 1626 e 1995 se 
chamou Bombay, nome tradicional. Jantar 
e alojamento.

12º DIA: MUMBAI (BOMBAY) 
Café da manhã. Visita guiada da cidade, 
capital financeira da Índia: Mani Bhawan, 
um templo Jainista e os Jardins Colgantes. 
Panorâmica da Torre do Relógio, o Tribunal 
Supremo, a Estação Vitória e Fonte Flora e a 
porta da Índia. Em Dhabi Ghat os lavanderos 
seguem praticando o artesanato como a sé-
culos e as Cavernas de Elefanta. Numerosos 
edifícios do centro antigo de Bombay estão 
construídos com uma derivação regional de 
estilo histórico. Dois dos monumentos da 
cidade, o Terminal Rodoviário de Vitória e 
os templos da Caverna de Elefanta, formam 
parte da lista da UNESCO como Patrimônio 
da Humanidade. Jantar e alojamento.

13º DIA: MUMBAI (BOMBAY) / 
AURANGABAD
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado 
ao aeroporto para sair em voo até Auranga-
bad. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
alojamento.

14º DIA: AURANGABAD / CAVER-
NAS DE ELLORA / AURANGABAD
Café da manhã. Visita do Forte de Daula-
tabad, espetacular fortaleza construída no 
século XII, a cidade é conhecida como a Ci-
dade da Fortuna e das Carvernas de Ellora, 
com 300 anos de antiguidade, tem 34 
templos esculpido em rocha. As cavernas-
-templos se dividem em três grupos, budis-
tas, hinduistas e jainistas. Estes históricos 
monastérios, templos e centros de oração, 
são os reflexos de uma grande imaginação e 
de um minucioso trabalho. Pela tarde visita-
remos Bibi Ka Maqbara (tumba), construído 

no século XVII pelo príncipe Azam Shah, 
em honras de sua mãe Dilras Bano Begam, 
esposa do rei Aurangzeb. A tradução literal 
deste espetacular monumento é Tumba da 
Dama porém é mundialmente conhecido 
como Taj Mahal dos probres. Jantar e alo-
jamento.

15º DIA: AURANGABAD / CA-
VERNAS DE AJANTA / MUMBAI 
(BOMBAY)
Café da manhã e visita das Cavernas de 
Ajanta, são Patrimônios da Humanidade 
pela UNESCO. Foram construídas entre os 

séculos II e IV a.C. um total de 30, foram 
escavadas diretamente sobre a rocha em 
honra de Buda, seus interiores são deco-
rados com preciosas pinturas e é lugar de 
residência e peregrinação de fiéis do bu-
dismo. Traslado ao aeroporto para embar-
car em voo a Mumbai e conexão com voo 
de regresso.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 15 dias: Nova Delhi / Bombay

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 31 de Março a 12 Setembro 2016

De 15 de Setembro 2016 a 30 de Março 2017

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

2.350
1.895

250

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

2.890
2.400

250

Índia

Delhi

Agra

UdaipurRanakpur

Bombay

Aurangabad

Jaipur

Jodhpur

Pushkar

desde

2.050$
Ag

- Udaipur / Aurangabad / Mumbai
325 $ NETO Por pessoa  

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)
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Sabores da Índia e Nepal 14 DIAS

AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRARARARARARAAARARARRARARARRAAAAAAAA
Índia

NEPAL

Delhi

Puskhar
Agra

Benarés

Khajuraho

Kathmandú

Jaipur

desde

1.675$

De 03 de Abril 2016 a 26 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A DELHI: DOMINGOS

New Delhi 
Pushkar
Jaipur 
Agra  
Khajuraho 
Varanasi 
Kathmandu

The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Ramada / Royal Orchid 4*
Four Points By Shraton 5*
Ramada 4* Sup
Rivatas By Ideal 4* Sup
Shanker 4*

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu (4 jantares)

1.925
1.570

160
150

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu (4 jantares)

1.675
1.370

150
110

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup.Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu (4 jantares)

2.370
2.040

160
150

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup.Pensão completa Índia (8 almoços)
Sup. Meia Pensão en Kathmandu (4 jantares)

1.950
1.675

150
110

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
500 $ NETO Por pessoa  

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

5º DIA - Quinta: JAIPUR / AMBER 
/ JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao 
Fuerte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Uma experiência única, subire-
mos aos lombos de elefantes para chegar 
até o alto da colina onde se ergue o forte. 
Continuaremos com uma visita panorâmica 
de Jaipur (que tem o nome do maharajá Jai 
Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou 
e fundou a cidade em 1727). Conheceremos 
o observatório astronômico que o próprio 
monarca construiu, dotados de instrumen-
tos desenhados por ele mesmo, de tamanho 
considerável, e cuja a precisão é difícil de 
igual até nos dias de hoje. Também visitare-
mos o Palácio do Maharajá, antiga residên-
cia real e hoje em dia museu de manuscritos, 
pinturas Rajput e Mongol e armas. Condu-
ziremos através das zonas residenciáveis e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), 
um dos monumentos mais conhecidos de 
Jaipur. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA - Sexta:  JAIPUR / FAT-
TEHPUR SIKRI / AGRA
Café da manhã. Pela manhã, saída até 
Agra visitando em rota Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A mais de 40km de Agra 
encontra-se a cidade morta, construída pelo 
Imperador Akbar em 1569 e abandonada 
por sua incapacidade. Os edifícios da cidade 
se conservam de forma incrível, notável a 
mesquita Jama Masjid, a tumba de Salim 
Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. 
Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar 
e alojamento.

7º DIA - Sábado: AGRA 
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâ-
mica incluindo um dos monumentos mais 
importantes do mundo, o Taj Mahal, um 
canto ao amor construído pelo Imperador 
Shah Jehan em 1630 para servir como 
mausoléu de sua rainha, Mumtaj Mahal. 
Está maravilha arquitetônica é uma obra 
mestra, totalmente erguida em mármore 

branca. Artesanatos vindos de Persia, o 
Império Otomano, França e Itália, ajudados 
por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 
anos. Continuaremos visitando  a Fonte de 
Agra, em pleno centro da cidade. Reflexo da 
arquitetura indiana baixo três imperadores 
Mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. 
Dentro do complexo encontra-se algumas 
interessantes estruturas, como o Jehangiri 
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
alojamento no hotel.

8º DIA - Domingo: AGRA / JHANSI 
/ ORCHA / KHAJURAHO 
Café da manhã. Saída de trem para viajar no 
Agra-Jahnsi Shatapdi Express. Partida para Kha-
juraho, visitando Orcha, uma cidade que pouco 
mudou com a passagem do tempo, realizando 
um tour guiado pela cidade, incluindo uma vi-
sita à Jehangir Mahal Palace, o templo Shatrah 
Bhuj e Cenotaphs, ir até o rio paratirar fotos. 
Continuaremos pela estrada para Khajuraho. 
Chegada, jantar e alojamento no hotel.

9º DIA - Segunda: KHAJURAHO / 
VARANASI (BENARÉS)
Café da manhã. Pela manhã visita dos tem-
plos eróticos de Khjuraho. Na hora apropriada 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Benares. Chegada e traslado 
ao hotel. Pela tarde, visita da cidade sagrada 
de Benarés com o templo Bharat Mata e con-
tinuação, visita ao rio Ganges para ver a ceri-
monia da tarde “Aarti”. Jantar e alojamento.

10º DIA - Terças: VARANASI 
(BENARÉS) / KATHMANDU 
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Gan-
ges “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. Traslado ao aeroporto e 
saída até Kathmandu. Chegada e traslado ao 
hotel. Resto da tarde livre. Alojamento.

11º DIA - Quartas: KATHMANDU / 
PATAN / KATHMANDU 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: 
Praça Dubar, Palácio de Hanuman Dhoka e o 
Templo da “deusa viviente”ou Kumari. Tam-
bém visitaremos o Templo Swambhunath. Al-
moço (opcional) no restaurante Patan Museum 
Café. Pela tarde, excursão a vizinha e interes-
sante aldeia de Patán com sua admirável Praça 
Dubar e os templos Krishna Mändir e Lord Shiva.

12º DIA - Quinta: KATHAMANDU 
Café da manhã. Pela manhã visita de Bodh-
nath. Também visitaremos o templo de Pashu-
patinath, um dos templos mais importante da 
religião hindú. Aqui podemos ver a incineração 
dos cadáveres as margens do rio Bagmati. Tarde 
livre. Alojamento no hotel.

13º DIA - Sexta: KATHAMANDU 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de 
efetuar diante suplemento, excursões fa-
cultativas a Kakshinkali, Dhulikhel ou Na-
gorkot. Alojamento no hotel.

14º DIA - Sábado: KATHMANDU 
/ DELHI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
sair até Delhi e conexão com o voo de regresso.

1º DIA - Domingo: DELHI 
Chegada, assistência e traslado ao hotel.

2º DIA - Segunda: DELHI  
Café da manhã. Visita da antiga e nova 
Delhi. Nos permitirá descobrir o Qutab 
Minar (s. XII); perto se encontra a Colu-
mna de Hierro. Também conheceremos o 
memorial de Mahatma Gandhi, Porta da 
Índia, Templo de Loto, Palácio presidencial, 
Templo Sijista e uma das maiores mesquitas 
da Índia, a Jama Masyid, construída pelo Im-
perador Mongol Shah Jahn no s. XVII. Perto 
se encontra Chandni Chowk, em tempos 
avenida imperial que o Shah Jahan gostava 
de cavalgar. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - Terças: DELHI / PUSHKAR 
Café da manhã. Saída pela rodovia a 
Pushkar. Pela tarde, visita dos templos, 
onde se destaca o único templo dedicado 
ao deus Brama (o deus criador segundo a 
mitologia Hindú) e os ghats sagrados. Jan-
tar e alojamento.

4º DIA - Quartas: PUSHKAR / 
JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela 
rodovia até Jaipur. Pela tarde, visita panorâ-
mica da cidade de Jaipur, onde faremos um 
passeio de orientação pela cidade rosada 
e seus bazares, poderemos contemplar o 
Albert Hall (palácio construído pelo maha-
rajá de Jaipur para comemorar a visita do 
rei Jorge da Inglaterra). Continuaremos a 
visita até o Templo Birla da religião Hindú, 
visita com chofer, entradas incluídas. Jantar 
e alojamento.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 14 dias: Delhi / Delhi

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

Del 03 Abril al 11 de Setembro, 2016

Del 18 Setembro 2016 al 26 de Março, 2017

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

New Delhi 
Pushkar
Jaipur 
Agra  
Khajuraho 
Varanasi 
Kathmandu

The Lalit 5*                                    
Aaran Bagh 4* Sup
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Radisson 5*
Ramada Plaza 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado;
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa em regime de Meia Pensão
   na Índia e de alojamento e café da manhã em Nepal.
• 8 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• 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 em Shatabi Express com ar condicionado.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência internacional.

NOTAS IMPORTANTES
• Os voos a Europa normalmente tem saída a última hora da tarde e permitem fazer a conexão, porém 
se por ter um voo reservado com horário diurno, não foi possível fazer a conexão neste mesmo dia de-
verá tomar uma noite adicional em Delhi e traslado ao hotel e ao aeroporto ao dia seguinte de acordo 
com seu voo reservado.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Maharashtra e Rajasthan 16 DIAS

AGAGAGAGAGGRARARAARAA

desde

2.075$

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

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

peregrinos passam por aqui para se purificarem 
nas águas do rio, assistir aos antigos rituais, con-
sultar astrólogos e expulsar o carma negativo. 
Andaremos nas ruas do centro antigo. Passare-
mos pelo templo Durga, o Tulsi Manas Mandir, a 
Universidade Hindú Benarés. Regresso ao hotel 
e café da manhã. Excursão a Sarnath, a cidade 
budista sepultada. Visita as ruinas, a Stupa, o 
Templo Budista e o museu. Jantar e alojamento.

14º DIA: VARANASI / DELHI 
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo com destino a Delhi. Che-
gada, assistência e traslado a cidade. Jantar e 
alojamento no hotel.

15º DIA: DELHI
Café da manhã. Visita da antiga e nova Delhi. 
Nos permitirá descobrir o Qutab Minar (s. XII); 
perto se encontra a Columna de Hierro. Tam-
bém conheceremos o memorial de Mahatma 
Gandhi, Porta da Índia, Templo de Loto, Palácio 
presidencial, Templo Sijista e uma das maiores 
mesquitas da Índia, a Jama Masyid, construída 
pelo Imperador Mongol Shah Jahn no s. XVII. 
Perto se encontra Chandni Chowk, em tempos 
avenida imperial que o Shah Jahan gostava de 
cavalgar. Passeio pelo bici-riksha nas ruas do 
centro antigo seguida de uma foto no forte 
roxo. Jantar e alojamento.

16º DIA: DELHI 
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao 
aeroporto internacional.

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

2.270
1.825

250

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

2.075
1.690

200

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

2.925
2.475

250

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

2.525
2.210

225

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

6º DIA: JAISALMER 
Café da manhã. Visita desta cidade de antigos 
mercadores onde se destaca a fortaleza, os 
templos jainistas e as casas dos antigos comer-
ciantes. Pela tarde faremos uma excursão para 
ver as dunas do deserto de Thar e apreciarmos 
o por do sol, uma experiência única e mara-
vilhosa, também realizaremos um passeio à 
camelo pelas dunas. Jantar e alojamento.

7º DIA: JAISALMER / BIKANER
Café da manhã e saída pela rodovia a Bika-
ner. Pela tarde visita panorâmica da cidade e 
o forte de Junagarh. Podemos visita o templo 
de ratas para ver a cerimônia da tarde. Jantar 
e alojamento.

8º DIA: BIKANER / JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã saída pela rodo-
via com destino a Jaipur. A cidade rosa de Ra-
jasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais 
pitorescas do mundo. Dividida em sete setores 
retângulares, com ruas bem planejadas, ângu-
los retos, seu planejamento é uma maravilha 
urbanista do século XVIII. A tarde iremos fazer 
uma visita ao templo Birla da religião hindú. 
Faremos uma parada em Albert Hall, palácio 
construído para alojar o príncipe Albert da In-
glaterra durante sua visita a Jaipur. Também 
visitaremos o templo de monos. Jantar e alo-
jamento.

9º DIA: JAIPUR / AMBER  / JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, excursão de meio 
dia ao forte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Subiremos aos lombos de elefantes 
para chegar ao alto da colina. Pela tarde, visita 
panorâmica de Jaipur. Conheceremos o obser-
vatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotado de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo cuja precisão é difícil de 
se igual nos dias de hoje. Também visitaremos 
o Palácio do Maharajá, antiga residência real 
e hoje em dia museu do manuscritos, pintu-
ras Rajput e Mongol e armas. Continuaremos 
através das zonas residenciais e de negócios a 
“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 e saída até Agra, visitando 
em rota a cidade morta de Fatehpur Sikri. Os 
edifícios 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 Agra. Pela tarde, visita pa-
norâmica incluindo um dos monumentos mais 
importantes do mundo, o Taj Mahal, um canto 
ao amor construído pelo Imperador Shah Jehan 
em 1630 para servir como mausoléu de sua rai-
nha, Mumtaj Mahal. Jantar e alojamento.

11º DIA: AGRA / DELHI 
Café da manhã e continuação da visita de 
Agra. Visitaremos o forte de Agra, as margens 
do rio Yamuna, em pleno centro da cidade. A 
arquitetura indiana reflete em três imperado-
res, Mongoles: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. 
Dentro do complexo encontra-se algumas inte-
ressantes estruturas, como o Jehangiri Mahal, 
o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita 
Moti Masjid. Ao meio dia traslado pela rodovia 
a Delhi, chegada. Jantar e alojamento.

12º DIA: DELHI / VARANASI (BENARES)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a Varanasi. 
Chegada e traslado ao hotel. Pela tarde visi-
taremos o templo Bharat Mata com seu alto 
perfil indiano todo em mármore. Continuação 
da visita ao rio Ganges para ver a cerimônia da 
tarde “Aarti”. Jantar e alojamento.

13º DIA: VARANASI / SARNATH / 
VARANASI
Ao amanhecer, passeio em barco pelo sagrado 
rio Ganges para ver os “Ghats” ou banhos 
rituais e os lugares de cremação. Crentes con-
templam os banhos de rio nos Ghats, é uma 
das experiências mais extraordinárias que um 
viajante poderá desfrutar na Índia. Milhões de 

1º DIA: MUMBAI (BOMBAY)
Chegada a Mumbai, assistência e traslado ao 
hotel. Bombay é a capital do estado federal de 
Maharashtra na Índia e a mais importante ci-
dade portuaria do subcontinente. Alojamento.

2º DIA: BOMBAY / UDAIPUR
Café da manhã. Visita guiada da cidade que 
incluirá Flora Fountain, Marine Drive, estação 
de FF.CC e a porta da Índia. Na continuação, 
traslado ao aeroporto e saída em avião com 
destino a Udaipur, uma das cidades mais belas 
de Rajasthan. Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.

3º DIA: UDAIPUR
Café da manhã. Excursão a Eklingji e Nagda, 
templos da religião hindú fora de Udaipur. 
Também visitaremos o City Palace, o palácio-
-museu com maior riqueza de todo o Rajas-
than. Depois veremos o Sahelion Ki Bari onde 
o Maharana Sangram Singh construiu um com-
plexo de jardins. Pela tarde tomaremos o ferry 
para cruzar as plácidas águas do Lago Pichola, 
veremos o entardecer e visitaremos o palácio-
-ilha de Jag Mandir. Jantar e alojamento.

4º DIA: UDAIPUR / RANAKPUR / 
JODHPUR
Café da manhã. Saída pela rodovia a Jodhpur. 
Em rota visitaremos os famosos templos jainis-
tas de Ranakpur. Continuação a Jodhpur. Pela 
tarde visita do Forte de Mehrangarh, um dos 
mais impressionantes de Rajasthán. Em seu in-
terior conheceremos o Palácio do Maharajá e o 
museu. Para terminar veremos Jaswant Thada. 
Jantar e alojamento.

5º DIA: JODHPUR / JAISALMER
Café da manhã. Saída pela rodovia a Jaisalmer 
através do deserto de Thar. Conduzindo através 
do deserto de Thar até a provincia de Rajastan, 
chegaremos a cidade de Jaisalmer, uma das 
jóias da coroa indiana. Jantar e alojamento.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 16 dias: Mumbai / Delhi

Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 29 de Março a 13 de Setembro. 2016

De 17 de Setembro. 2016 a 25 de Março 2017

Hotéis previstos
ou similares

Bombay 
Udaipur 
Jodhpur 
Jaisalmer 
Bikaner 
Jaipur 
Agra 
Varanasi
New Delhi

ITC Grand Central 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcomhotel 5*
Brys Fort 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada Plaza / 5*
The Lalit 5*

Bombay 
Udaipur 
Jodhpur 
Jaisalmer 
Bikaner 
Jaipur 
Agra 
Varanasi
New Delhi

Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Indana 4*
Gorbandh Palace 4* 
Gajner Palace 5*
Holiday Inn 4*
Ramada Plaza 4*
Rivatas By Idea 5*
Crowne Plaza Today / The Suryaa

De 29 de Março de 2016 a 25 de Março de 2017

Saídas 2016 / 2017
A MUMBAI: TERÇAS E SÁBADO

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto e traslados ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado;
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa.
• 14 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio em camelo em Sam Sand Dunas em Jaisalmer.
• Passeio em Barca pelo Ganges em Varanasi.
• Passeio em Barca 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.
• Todos os impostos e passagens.
• Seguro de assistência internacional.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Índia

NEPAL

Delhi

Mumbai

Agra

Udaipur

Kathmandú

Jaipur

desde

1.775$

Mum

- Mumbai / Udaipur  e  Delhi / Katmandu / Delhi
415 $ NETO Por pessoa  

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

De 02 de Abril 2016 a 25 de Março 2017

Saídas 2016 / 2017
A MUMBAI: SÁBADOS

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado;
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa em regime.
• 10 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Passeio em barca en Lago Pichola en Udaipur.
• Passeio em bici caro 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 passagens.
• Seguro de assistência internacional.

Mumbai 
Udaipur 
Jaipur 
Agra
New Delhi 
Kathmandu

Fariyas 4*
Rajputana Resort 4*
Park Regis 4* 
Mansingh / Howard 4*
Holiday Inn / MAIur Vihar 4*
Shanker 4*

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

1.925
1.420

200

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

1.775
1.350

160

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

2.225
1.750

200

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

1.925
1.540

180

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

continuação visitaremos o templo Birla da religião 
Hindú. Jantar e alojamento.

5º DIA - Quartas: JAIPUR / AMBER / 
JAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, às 07:00 horas, ex-
cursão ao forte Amber, a antiga capital do estado 
até 1728. Uma experiência única. Subiremos ao 
lombo de um elefante para chegar ao alto da co-
lina onde se ergue o forte. Na continuação visita 
panorâmica de Jaipur (que tem o nome do Maha-
raja Jai Singh, príncipe e astronômo que desenhou 
e fundou a cidade em 1727). Conheceremos o 
observatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotado de instrumentos desenhados 
por ele mesmo, de tamanho considerável e cuja 
precisão é difícil de igualar inclusive nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio de Maharaja, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol. Conduzi-
remos através das zonas residênciais e de negócios 
da “cidade rosa”, passando frente ao Hawa Mahal 
(Palácio dos Ventos) um dos monumentos mais co-
nhecidos de Jaipur. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA - Quinta: JAIPUR / FATEHPUR 
SIKARI / AGRA (236 KM)
Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra 
visitando em rota Fathpur Sikri, construída pelo 
Imperador Akbar em 1569. 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. Chegada a Agra. 
Pela tarde, visita panorâmica incluindo um dos 
monumentos mais importantes do mundo, o Taj 
Mahal, um canto ao amor construído pelo Impera-
dor Shah Jehan em 1630 para servir como mauso-
léu de sua rainha, Mumtaj Mahal. Esta maravilha 
arquitetônica é uma obra mestre, inteiramente 
erguida em mármore branco. Artesanatos vindo 
de Pérsia, o Império Otomano, França e Itália aju-
dados por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 
anos. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA - Sexta: AGRA / DELHI
Café da manhã e continuação da visita de Agra. 
Visitaremos o forte de Agra, as margens do rio Ya-
muna, em pleno centro da cidade. A arquitetura 
indiana reflete em três imperadores, Mongoles: 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do com-
plexo encontra-se algumas interessantes estru-

turas, como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o 
Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Jantar e 
alojamento.

8º DIA - Sábado: DELHI
Café da manhã. Começaremos a visita com uma 
foto parada no forte roxo, ao redor encontra-se 
Chandni Chowk, em tempos avenida imperial que 
o Shah Jahan gostava de cavalgar, depois subire-
mos em uma bici-carro chamada “Riksha” que nos 
levará pelas ruas da antiga Delhi e nos deixará na 
porta de Jama Masyid, uma das maiores mesquitas 
da Índia, construída pelo Imperador Mongol Shah 
Jahan no s.XVII. Continuaremos com a visita da 
tumba de Gandhi e andaremos pela zona de Nova 
Delhi para ver a Porta da Índia, o Palácio Presiden-
cial e o parlamento. Continuamos com a visita ao 
templo da religião Sikh e sentaremos por uns 10 
minutos no salão de oração para observar os visi-
tantes e escutar as orações. Depois, uma visita a 
Nova Delhi nos permitirá descobrir o Qutab Minar 
(s.XII), totalmente esculpido a mão, aos arredores 
encontra-se a Columna de Hierro com mais de 
1500 anos de história. Jantar e alojamento.

9º DIA - Domingo: DELHI / 
KATHMANDÚ 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto inter-
nacional para embarcar em voo com destino a 
Katmandú. Chegada a capital do Nepal e traslado 
ao hotel. Tarde livre para atividades pessoais ou 
para explorar. Podemos visita o bairro turístico de 
Tamel onde há tendas de todos os tipos, restau-
rantes, bares, etc. Jantar e alojamento.

10º DIA - Segunda: KATMANDÚ 
/ SWAYMBUNATH / PATAN / 
KATMANDÚ
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica 
da Praça Durbar, o antigo bairro residencial real 
com mais de 50 templos importantes e Palácio 
de Rana, chamado Singha Durbar; o Hanuman 
Dhoka, a imponente porta de acesso ao Palácio 
Real com sua estátua do “dios mono”. Nos dirigi-
mos pela rua “friki”, para visitar a casa-templo da 
Kumari, a deusa-menina, uma deusa viva. Termi-

naremos a manhã na grande estufa de Swayam-
bunath, com os olhos do Buda pintados em seus 
quatro lados. Sua localização sagrada está em 
uma colina, foi decidido fazer a 2500 anos atrás, 
muito antes do advento budista no Nepal. Pela 
tarde, visita de Patan passando a antiga cidada; 
Newar, a Porta de Ouro, o Templo de Teleju e a 
estátua de Yogendra Malla. Jantar e alojamento.

11º DIA - Terças: KATHMANDÚ / 
BODHNATH / PASHUPATINATH / 
KATHMANDÚ
Café da manhã. Pela manhã visita de Bodhnath, 
uma das maiores estátuas do mundo. Também 
visitaremos os templos de Pashupatinath, um 
dos mais importantes templos da religião Hindú, 
dedicada ao deus Shiva. Aqui poderemos ver a cre-
mação de cadáveres as margens do rio Bagmati. 
Tarde livre. Jantar e alojamento.

12º DIA - Quartas: KATHMANDÚ / 
DELHI
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, 
traslado ao aeroporto para embarcar em voo de 
linha regular com destino a Delhi.

1º DIA- Sábado: MUMBAI (BOMBAY)
Chegada a Mumbai, assistência e traslado ao 
hotel. Bombay (também conhecida por Mumbai) 
é a capital do estado federal de Maharashtra da 
Índia e a mais importante cidade portuaria do sub-
continente. O nome deriva da deusa local Mumba 
Devi. Entre 1626 e 1995 se chamou Bombay, 
nome tradicional.

2º DIA - Domingo: MUMBAI (BOMBAY) 
/ UDAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, visita guiada da 
cidade que incluirá Flora Fountain, Marine Drive, 
a porta da Índia e a estação ferroviária de Vitó-
ria. Saída em avião com destino a Udaipur, uma 
das mais belas cidades de Rajasthan, rodeada por 
muralhas com cinco portas situada junto ao Lago 
Pichola. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
alojamento.

3º DIA - Segunda: UDAIPUR 
Café da manhã. Excursão a Eklingji e Nagda a 
22km de Udaipur, pequeno povoado conhecido 
pelos templos dedicados a deusa Shiva. Na conti-
nuação visitaremos o City Palace, o palácio-museu 
com maior riqueza de todo Rajasthan. Depois 
veremos o Sahelion Ki Bari onde o Maharana 
Sangram Sigh construiu um complexo de jardins 
com fontes e lagos para sua bela filha. Pela tarde 
tomaremos o ferry para cruzar as plácidas águas 
do Lago Pichola, veremos o entardecer e visitare-
mos o palácio-ilha de Jang Mandir, onde segundo 
a lenda o imperador Mughal Shah Jehan viver e 
se inspirou para construir mais tarde o Taj Mahal. 
Jantar e alojamento.

4º DIA - Terças: UDAIPUR / JAIPUR
Café da manhã. Saída pela rodovia com destino 
a Jaipur. Pela tarde visita panorâmica da cidade 
de Jaipur, onde faremos um passeio de orientação 
pela cidade rosada e seus bazares, poderemos 
contemplar o Albert Hall (palácio construído pelo 
maharajá de Jaipur para comemorar a visita do rei 
Jorge da Inglaterra), hoje convertido em museu, na 

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 12 dias: Mumbai / Nova Delhi

Hotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 02 Abril a 10 de Setembro, 2016

De 17 Setembro 2016  a 25 de Março 2017

Mumbai 
Udaipur 
Jaipur 
Agra
New Delhi 
Kathmandu

ITC Grand Central 5*
Royal Retrat 5*
Holiday Inn / Radisson 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
The Suryaa / Crownr Plaza Today 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Índia

Madurai

Allepey

Cochin

Chennail
Kanchipuram

Periyar

Kerala e Sul da Índia 11 DIAS

AGAGGAGGGGGGAGGRARARARARAARARARAARAARARARRRARRR

desde

1.625$

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Rain Tree / Turyaa
Radisson Temple Bay
Sangam
Sangam
Taj Residency / Heritage Madurai
Spice Village
Crowne Plaza

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Pride / Courtyard By Marriott
Chariots Beach Resort
Grand Gardenia
Paradise Resort
J.C. Residency 
Green Forest Resort
The Grand

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup. Meia Pensão (9 jantares)

1.995
1.840

175

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup. Meia Pensão (9 jantares)

1.625
1.490

150

Categoria A
Sup. Habitação Individual
Sup. Meia Pensão (9 jantares)

2.375
2.095

200

Categoria B
Sup. Habitação Individual
Sup. Meia Pensão (9 jantares)

1.925
1.695

180

Visitando: Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram / Gangaikondacholapuram / Kumbakonam / Darasuram / Tanjore / Trichy / Chetinad / Madurai / Periyar

4º DIA - Quinta: MAHABALIPU-
RAM / GANGAIKONDACHOLA-
PURAM / KUMBAKONAM
Café da manhã. Saída bem cedo até Gan-
gaikondacholapuram para admirar o Tem-
plo de Brahadeeswarar, dedicado ao deus 
Shiva, construído pelo Rei Chola Rajendra I 
no século X, em cujo interior temos amostra 
de belos bronzes, em particular uma estátua 
de Vishnu, considerada como a culminação 
da arquitetura clássica do sul. Chegada a 
Kumbakonam. Continuaremos visitando o 
conjunto de templos e o célebra ponto de 
peregrinação a cisterna de Mahamakan, 
que a cada 12 anos recebe muitos fiéis. 
Alojamento.

5º DIA - Sexta: KUMBAKONAM / 
DARASURAM / TANJORE / TRICHY
Café da manhã. Visitaremos Darasuaram, 
templo construído pelo Raja Chola II do 
século XII, exemplo clássico da arquitetura 
Chola; o Templo de Arravatesvara, do s. 
XII, com notáveis esculturas que decoram 
os mandapas e o contorno do templo. Na 
continuação, visita do Templo de Briha-
deeshwarar, considerado o mais perfeito 
templo, construído a modo de fortaleza que 
se ergue a uma altura de 58m e coroado 
com uma cúpula monolítica de 80 tonelas. 
Continuação a Trichy, situada as margens 
do rio Cauvery, a quarta maior cidade de 
Tamil Nadu. Alojamento.

6º DIA - Sábado: TRICHY / 
CHETINAD / MADURAI 
Café da manhã. Pela manhã visita de Tri-
chy: subiremos ao Forte da Rocha, a 90m 
sobre a cidade e coroado pelo templo dedi-
cado ao deus Vinayaka. Saída pela rodovia 
a Madurai, antiga capital dos Pandyas e 
centro de peregrinação e aprendizagem. Vi-
sitaremos em rota o povoado de Chettinad, 

famoso por suas antigas mansões. Podemos 
almoçar em algum restaurante que oferece 
comidas típicas da região (NÃO INCLUÍDO). 
Continuaremos pela rodovia até Madurai. 
Chegada a Madurai, check-in no hotel. 
Alojamento.

7º DIA - Domingo: MADURAI 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o 
mercado das flores, na continuação visita da 
cidade, destacando o Templo Meenakshi, 
construído pelo Nayak Tirumalai o Palácio 
Tirumalai Nayak e o Templo Tiruparanki-
dram, que possui uma enorme fachada com 
dragões azuis e amarelos. Pela noite, op-
cionalmente, recomendamos assistir a uma 
interessante cerimônia no templo onde os 
sacerdotes fazem uma caminhada ao deus 
e celebram seus ritos acompanhados de 
músicas, guia e chofer disponíveis para esta 
visita. Alojamento.

8º DIA - Segunda: MADURAI / 
PERIYAR (Kerala - 146 KM) 
Café da manhã. Saída pela rodovia a Pe-
riyar, uma das mais belas reservas naturais 
da Índia. Pela tarde, realizaremos um pas-
seio de barco ao lago Periyar rodeado por 
uma paisagem tropical. Alojamento.

9º DIA - Terças:  PERIYAR / 
ALLEPPY / COCHIN  (Kerala - 
166 KM)
Café da manhã. Saída pela rodovia até Alle-
ppy. No caminho visitaremos uma plantação 
de chá e ou cardamomo. Na chegada a Alle-
ppy, subiremos a um barco para navegar os 
canais através dos backwaters. Continuação 
pela rodovia a Chochin, curiosa cidade por-

tuaria composta por ilhas em uma pacífica 
lagoa, onde ainda há traços visíveis das an-
tigas colonizações portuguesas, holandesas 
e inglesas. Alojamento.

10º DIA - Quartas: COCHIN 
(Kerala)
Café da manhã. Visita da cidade com a 
velha sinagoga judia em Mattancherry (fe-
chada aos sábados) construída em 1568, 
veremos os pescadores com as famosas 
redes de pescar do tipo chinesa, a igreja de 
São Francisco onde foi enterrado Vasco da 
Gama, o Palácio Holandês e percorreremos 
as ruas do antigo Chocin. A sinagoga e o 
Palácio Holandês ficam fechados as SEX-
TAS, neste caso faremos a visita no dia de 
chegada ou no dia seguinte). Para terminar 
o dia, veremos o espetáculo de dança Ka-
thakali em um teatro local. Depois do baile 
vamos poder ver o processo de maquiagem 
dos personagens. Alojamento.

11º DIA - Quinta: COCHIN
Café da manhã e na hora oportuna traslado 
ao aeroporto.

1º DIA - Segunda: CHENNAI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Dia livre. Chegada a antiga Madrás, capital 
de Tamil Nadu e uma das quatro maiores 
cidades da Índia. Alojamento no hotel.

2º DIA - Terças: CHENNAI  
Café da manhã. Pela manhã, visita do Tem-
plo de Kapaleeshwarar (s.XIII), dedicado a 
Shiva. Na continuação, visita do Forte a São 
Jorge, sede do atual governo Nadu, em seu 
interior encontra-se o museu onde podemos 
encontrar recordações da época britânica; 
a basílica de Santo Tomás no Mylapore, 
construída sobre a tumba do apóstolo e que 
abriga as reliquias do santo. Terminaremos 
passando o Paseo Marina, as margens da 
praia cercada por palmeras. Alojamento.

3º DIA - Quartas: CHENNAI / 
KANCHIPURAM / MAHABALIPU-
RAM (160 Kms)
Café da manhã. Saída pela rodovia a Kan-
chipuram, “Cidade dos 1000 templos”. 
Entre seus templos destaca-se o Kailasa-
natha e o Ekambaneshwaram, Kamaskhi e 
Vaikunthaperumal, construídos entre os sé-
culos 7 e 8. Continuação a Mahabalipuram, 
a “Cidade das Sete Pagodas”. Na continua-
ção, visita do Templo da Orilla, um dos mais 
antigos do sul da Índia e de magnífico friso 
monumental “El descenso del Ganges”, 
também veremos o grupo de Cinco Rathas, 
templos monolíticos esculpidos em rochas 
individuais. Podemos realizar esta visita no 
dia seguinte se chegarmos tarde a Mahaba-
lipuram. Alojamento.

Preço por pessoa $ USA
em habitação duplo

Tour 11 dias: Chennai / CochinHotéis previstos
ou similares
Categoria A - Luxo

Cat. B – Primeira / Primeira Superior

De 04 Abril a 05 de Setembro 2016

De 12 de Setembro 2016 a 27 de Março 2017

De 04 de Abril de 2016 a 27 de Março de 2017

Saídas 2016 / 2017
A CHENNAI: SEGUNDAS

O TOUR INCLUI 
• Assistência no aeroporto com grinaldas e traslado ao hotel.
• Traslados de chegada e saída, visitas etc. com transporte ar condicionado.
• Alojamento em habitação duplo segundo o programa em regime de alojamento e café da manhã.
• Todas as entradas segundo itinerário.
• Passeio de barco em Periyar. 
• Kathakali Dance Show em Cochin.
• Cerimônia noite no templo Meenakshi em Madurai.
• Serviços de guia local falando espanhol nos lugares de visitas.
• 1 garrafa de água mineral por pessoa e por dia.
• Todos os impostos e passagens
• Seguro de assistência internacional.


