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75Oriente para dois: Circuitos

Escocia

Oriente para DOIS:1
10

Desde 6.100 €

12 Dias
Visitando:  Pequim / Xian / Shangai / Guilin / Guangzhou / Hong Kong

“Maravilhas da China e Hong Kong”

Dia 1º: Pequim
Chegada a Pequim, capital da República Popular 
da China. Traslado e acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim  
Café da manhã Buffet. Durante este dia reali-
zaremos visita panorâmica da cidade incluindo: 
Palácio Imperial a Praça de Tian Na Men, a Ci-
dade Proibida e o Palácio de Verão. Almoço 
em restaurante local. À noite assistiremos a um 
espetáculo de acrobacia. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Pequim
Café da manhã Buffet. Excursão de dia completo 
incluindo: a Grande Muralha e Palácio de Verão. 
Almoço. Visitaremos também a fábrica de cloi-
seonne e em seguida jantar típico no qual de-
gustaremos o famoso pato laqueado. Neste dia 
realizaremos um passeio ao “Ninho do Pássaro” 
e ao centro olímpico de natação conhecido 
como o “Cubo de Água” (entrada não incluída). 
Acomodação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Xian (Trem Bala)
Café da manhã buffet. Na hora indicada traslado 
a estação para sair no famoso trem de alta velo-
cidade com destino a Xian. Chegada à capital de 
11 Dinastias, onde destaca-se o ponto de par-
tida da milenar “Rota de Seda”. (Possibilidade 
de realizar este trajeto de avião). Ver suplemento 
indicado mais abaixo. Chegada e traslado. Aco-
modação no hotel.

Dia 5º: Xian
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 
Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota 
do Mausoléu de Qin Shi Huang. Almoço. Pela 
tarde visitaremos a Pagode pequena de Oca Sel-
vagem (subida não incluída) e passaremos pela 
Muralha antiga da cidade em ônibus (entrada 
não incluída), que serve de proteção frente aos 
ataques das tribos bárbaras do Oeste. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º: Xian / Shangai (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto para sair em voo doméstico até 

Shangai, o grande centro comercial, industrial e 
cultural da China. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Shangai
Café da manhã Buffet. Visita de meio dia e 
tempo livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º: Shangai / Guilin (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Pela manhã traslado ao 
aeroporto para sair em voo rumo a Guilin, fa-
mosa cidade por suas charmosas paisagens. 
Traslado ao hotel, pela tarde visitaremos a Ca-
verna da Flauta de Bambu.  Acomodação no 
hotel.

Dia 9º: Guilin / Yangshuo / Guangzhou 
(Cantão) (Aéreo Incluído)
Café da manhã Buffet. Neste dia realizaremos 
um cruzeiro pelo Rio Li Jiang, que goza de uma 
reputação mundial por sua “soberana beleza 
paradisíaca”, com lindíssimas montanhas verdes, 
picos com formas raras, rochas graciosas e grutas 
fantásticas. Almoço estilo piquenique a bordo. 
O cruzeiro terminará em Yangshuo, uma antiga 
aldeia às margens do Rio Li Jiang, onde teremos 
tempo livre para passear pela Rua Oeste que 
é um mercado animado e cheio de artesanato 
chinês de Yangshuo. No horário indicado, tras-
lado para a estação de trem e saída para Gui-
lin em trem de alta velocidade até a cidade de 
Guangzhou. Chegada em Guangzhou, chamada 
“Cidade das Cabras” ou a “Cidade das Flores”, 
é o mais importante porto fluvial e cidade comer-
cial do sul da China. Traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 10º: Guangzhou / Hong Kong (Barco 
Incluído)
Café da manhã Buffet. Pela manhã visitaremos 
a Casa Ancestral da Família Chen, uma maravil-
hosa joia arquitetônica de esculturas. Almoço. 
Pela tarde passeio pela Praça Huacheng onde 
poderemos ver a torre Tv (entrada não incluída) 
e o mercado Qingping e traslado a doca “Lian-
Hua Shan” para embarcar às 18hrs e desembar-
car na doca “China Hong Kong City” de Hong 
Kong às 19:50 (horário a confirmar). Chegada a 

Hong Kong, conhecida como “a Pérola Oriental” 
e uma das cidades mais potenciais da Ásia. Tras-
lado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 11º: Hong Kong
Café da manhã Buffet. Visita a cidade incluindo: 
Porto de pescadores Aberdeen, uma próspera 
cidade muito conhecida por seus magníficos res-
taurantes flutuantes, que só se chega de barcos e 
lanchas. A Baia de Repulse, que possui uma das 
mais populares e acessíveis praias de Hong Kong 
e o Pico da Vitória, acima do Monte Vitória, que 
se ergue a 554 metros sofre o nível do mar e é 
considerada a zona residencial mais prestigiada 
da Ilha. Acomodação no hotel.

Dia 12º: Hong Kong 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Única Temporada

Tour 12 días:
Pekin / Hong Kong

Iti ED640

Precio 2 personas 6.100

Precio por persona 3.050

$

De 19 de março de 2018 à 11 de março de 2019
Saídas extras, todas às segundas de 22 de março à 15 de novembro de 2018

Salidas 2018 / 2019
A PEQUIM: SEGUNDAS

Sanghai

6

NOVIDADE

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com 
assistência. 

• Voos domésticos Xian/Shangai/Guilin em 
classe turista.

• Trem de alta velocidade Pequim/Xian e de 
Gullin a Guangzhou em classe turista.

• Bilhete de ferry de Guangzhou à Hong Kong 
em classe turista na opção de 12 dias.

• Acomodação nos hotéis indicados ou simi-
lares.

• Café da manhã americano diário.
• Almoço indicado no programa.
• 1 jantar especial de pato laqueado em Pe-

quim.
• Visitas indicadas no programa com guia fa-

lando espanhol.
•  Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não men-
cionados como incluidos.

• Taxas de aeroporto

Não incluiNO

Suplemento Saídas:
Saídas del 05 al 26 de Abril 2018 y del 04 al 25 de 

Outubro 2018 (Feira no Cantão) 
€

En Apartamento Duplo 95
Supl. Individual 95

Suplemento Saídas:
Saídas del 04 al 18 de Outubro 2018

(Feira Hong Kong) 
€

En Apartamento Duplo 230
Supl. Individual 230

Suplemento opcional:
trajeto Pequim/Xian de avião no dia 04 do tour€

Por pessoa NETO 125

Cidade Cat. Confort
Pequim International Beijing / Kuntai Royal Beijing / New 

Otani Changfugong (5*)
Xian Holiday Inn Big Goose Pagoda /

Gran Noble Xian (4* Sup)
Shanghai Guoman Shanghai/ Jinjiang Tower Shanghai / 

Courtyard By Marriott Xujiahui (5*)
Guilin Sheraton Guilin (5*)
Guangzhou Dongfang (5*)
Hong Kong Park / Harbour Plaza Metropolis (4*)

Hotéis Previstos ou similares

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pequim

CHINA

3

2

2

2

2

1

Suplemento Saídas:
21, 28 Janeiro y 4 Fevereiro 2019 (Festa da Primavera) €

En Apartamento Duplo 840
Supl. Individual 840



76 Oriente para dois: Circuitos

Oriente para DOIS: 2 “Egito e Terra Santa” Desde 5.520 €
15 Días
Visitando:   El Cairo / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv / Haifa / Galilea

Dia 1º (Dom): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Seg): Cairo / Luxor / Cruzeiro 
Nilo (Aéreo Incluído)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo até Luxor. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação no hotel em ca-
marotes. Jantar e noite a bordo.

Dia 3º (Ter): Cruzeiro pelo Nilo
Depois do café da manhã, início do programa 
de visita incluídas no barco. Visita do Templo de 
Luxor, onde se destaca a avenida das Esfinges, 
o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e a Naos. 
Posteriormente, visita do Templo de Karnak, 
onde foi descoberto mais de 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens ao oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon e 
também o Templo de Hatshepsut. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Qua): Cruzeiro pelo Nilo
Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem con-
servado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Na-
vegamos até Kom Ombo para visitar seu templo, 
situado em uma plataforma rochosa em uma pe-
quena curva do Nilo. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Qui): Cruzeiro pelo Nilo
Aswan, situada na fronteira sul do Egito. Embar-
caremos em uma faluca para dar um passeio aos 
arredores da ilha Elefantina. Visita ao Templo de 
Isis na ilha de Philae. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Sex): Cruzeiro pelo O Nilo / Cairo 
(Aéreo Incluído)
Café da manhã e almoço a bordo. Excursão op-

cional em ônibus até Abu Simbel para visitar seus 
impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 
resgatados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Regresso à Aswan. Traslado ao 
aeroporto para sair em voo até Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Cairo
Café da manhã. Durante este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas pirâmides de 
Gizé e a Esfinge com entrada ao recinto. Op-
cionalmente poderemos visita o Museu Egípcio, 
mesquitas e cidadela com almoço incluído. (Vi-
sita opcional e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Cairo / Tel-Aviv (Aéreo 
Incluído) 
Café da manhã e dia livre para passear pelo Cairo. 
Possibilidade de realizar excursões opcionais: 
Menfis e necrópoles de Sakkara para conhecer a 
enorme estátua tombada de Ramsés II e também 
a pirâmide de Unas. Visita ao Bairro Copto onde 
encontraremos uma sinagoga. A cidadela de Sala-
dino com sua enorme mesquita. O Museu Egípcio 
onde encontraremos o tesouro de Tutankamon e 
claro realizar compras em seu atrativo bazar de 
Khan o Kalili. Pela tarde traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo à Tel-Aviv. Chegada e tras-
lado ao nosso hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Tel Aviv
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a 
Massada e Mar Morto. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Ter): Tel Aviv / Jaffa / Cesárea / 
Haifa / Acre / Galiléia
Café da manhã. Saída para uma breve visita da 
cidade de Tel-Aviv - Jaffa. Continuação até à Ce-

sárea, cidade romana da época do Rei Herodes, 
famosa por sua enorme arquitetura e seu porto, 
cuja importância perdurou até a época das cru-
zadas. Visita ao teatro romano, cidade cruzada e 
o aqueduto. Seguimos viagem até Haifa, situada 
na ladeira do Monte Carmel para podermos des-
frutar de uma maravilhosa vista panorâmica da 
cidade, do Templo Bahai e seus famosos jardins 
persas. Continuamos até Acre para visitar a ci-
dade fortificada dos Cruzados da época medieval, 
onde poderemos apreciar as muralhas da cidade 
antiga. Prosseguimos até a Galiléia. Jantar e aco-
modação no hotel na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 11º (Qua): Galiléia / Nazaré / Tibe-
ríades
Café da manhã. Saída via Canal da Galiléia até 
Nazaré. Visita da Basílica da Anunciação e a car-
pintaria de São José. Continuação às margens do 
Mar da Galiléia até Tiberíades. Pela tarde conti-
nuaremos viagem até Tabgha para visitar o lugar 
da multiplicação dos pães e peixes. Em seguida 
seguiremos rota até Capernahum, o ministério 
mais importante dos últimos quatro anos de 
Jesus. Visitando a antiga sinagoga e a casa de São 
Pedro. Prosseguimos até o Monte das Bem-Aven-
turanças, cenário do Sermão da Montanha. Por 
último uma breve visita a uma Fábrica de Diaman-
tes, segunda indústria de maior importância do 
país. Jantar e acomodação no hotel na Galiléia.

Dia 12º (Qui): Tiberíades / Vale Do Jor-
dão / Jerusalém
Café da manhã. Sairemos de Tiberíades em rota 
até Yardenit (lugar do batismo), às margens do 
rio Jordão. Seguiremos viagem pelo Vale do 
Jordão até Beit Shean. Visita das escavações 
arqueológicas. Continuação via deserto da Ju-
déia até Jerusalém, cercando a cidade de Jericó, 
sendo possível apreciar durante o caminho o 

Monte das Tentações. Jantar e acomodação no 
hotel em Jerusalém.

Dia 13º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova 
E Belém)
Café da manhã. Saída até a Cidade Nova de Je-
rusalém. Visita do Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde estão expostos os manuscritos 
do Mar Morto e o modelo que representa a ci-
dade de Jerusalém nos tempos de Jesus. Vista 
da Universidade Hebrea de Jerusalém seguindo 
viagem até Ein Karem, pitoresco bairro na pe-
riferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 
São João Batista. Continuaremos em rota até o 
Memorial Yad Vashem, monumento em memória 
dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. 
Pela tarde seguiremos até Belém para visitar a 
Igreja da Natividade e a Gruta do Nascimento 
e também Capelas de São Jerônimo. Jantar e 
acomodação no hotel em Jerusalém.

Dia 14º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o 
Monte dos Olivos. Panorama da cidade Santa 
amuralhada. Continuaremos em rota até Getse-
mani e Basílica da Agonia. Em seguida o Muro 
Ocidental (Muro das Lamentações), via Dolorosa 
e a igreja do Santo Sepulcro. Seguiremos até o 
Monte Sião, para visitar a tumba do Rei Davi, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Jantar e aco-
modação no hotel em Jerusalém.

Dia 15º (Dom): Jerusalém / Tel-Aviv 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Tel Aviv

10 14

NOVID
ADE

2018-2019
De 25 de fevereiro de 2018 à 17 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: DOMINGOS 

Pensão Completa Cruzeiro e Meia Pensão em Israel.
Inclui: Voos Domésticos No Egito/Cairo/ Luxor e Aswan/Cairo e Voo Cairo / Tel Aviv. 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. 25 Fev / 01 Abr 08 Abr / 29 Abr 06 Maio / 23 Set 30 Set / 28 Out. 04 Nov / 17 Fev 2019
(Excepto Navidad y fin de año)

16 Dez/ 06 Jan 2019
(Excepto Navidad y fin de año)

Tour 15 dias:
Egito / Terra Santa

Iti ED641

A
Precio 2 personas 5.920 5.590 5.390 5.520 5.640 6.240

Precio por persona 2.960 2.795 2.695 2.760 2.820 3.120

B
Precio 2 personas 6.500 6.090 5.640 5.730 6.090 6.860

Precio por persona 3.250 3.045 2.820 2.865 3.045 3.430

C
Precio 2 personas 6.880 6.430 6.390 6.640 6.530 7.250

Precio por persona 3.440 3.215 3.195 3.320 3.265 3.625

D
Precio 2 personas 7.730 7.170 7.170 7.530 7.290 8.130

Precio por persona 3.865 3.585 3.585 3.765 3.645 4.065

$

Haifa

NOVIDADE

• Passagens aéreas no Egito: Cairo/Luxor e 
Aswan/Cairo e passagens aéreas no voo regu-
lar de Cairo à Tel-Aviv.

• Assistência e traslados indicados no pro-
grama.

• Cruzeiro pelo Nilo 4 dias de Segunda a Sexta 
em regime de Pensão completa.

• Programa de excursão no cruzeiro com guia 
local falando espanhol e entradas: presa alta 
e cantera de granito com Obelisco inacabado 
em Aswan, templo de Sobek em Kom Ombo, 
templo de Horus em Edfu, templos de Luxor 
e Karnak. Programa de excursões e visitas em 
Israel de acordo com o itinerário com guias 
locais falando espanhol.

• Acomodação e café da manhã buffet nos 
hotéis de Cairo segundo opção escolhida, 
acomodações com chuveiro ou ducha. 

• Meia pensão em Israel exceto na primeira 
noite (6 jantares).

• Visita do recinto das pirâmides de Gizé e a Es-
finge. Visitas indicadas durante o tour de Terra 
Santa com guia falando espanhol.

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços IncluídosSI

Pacote Plus

EXTRAS
• Visita de dia inteiro ao museu egípcio, cida-

dela com almoço.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor.
• Excursão à Abu Simbel desde Aswan em 

ônibus.

8 DIAS: CAIRO / CAIRO 
300 € INCLUI 1 REFEIÇÃO E 3 EXTRAS

• Vistos, bebidas nas refeições.
• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 

35 € com pagamento direto no barco.

Não IncluiNO

Cat. A (Primera Turista y Superior)

Cidade Hotéis
El Cairo Grand Pyramids / Barceló
Cruzeiro Nilo Ramadis Ii/ Nile Dolphin
Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold
Galilea Kibbutz Hotel 
Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia 
Tel Aviv Sea Net / Deborah

Hotéis previstos ou similares

Cat. B (Primera Superior y Primera)

Cidade Hotéis
El Cairo Meridien Pyramids
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalen Prima Park / Rimonin Jerusalén
Galilea Kibbutz Hotel
Tiberiades Royal Plaza / Golan 
Tel Aviv Grand Beach / Mercure

Cat. D (Lujo y Primera Superior)

Cidade Hotéis
El Cairo Cairo Centro Fairmont Nile City / Grand Nile Tower
Cruzeiro Nilo Nile Premium (Cabina Premium) / Farah
Jerusalen Crown Plaza 
Galilea Kibbutz Hotel (Hab. Superior)
Tiberiades Caesar
Tel Aviv Crowne Plaz

Cat. C (Lujo y Primera)

Cidade Hotéis
El Cairo Ramsés Hilton
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalen Grand Court / Leonardo
Galilea Kibbutz Hotel (Hab. Superior)
Tiberiades Rimonin Mineral / Leonardo Club
Tel Aviv Metropolitan

Suplemento de Alta Temporada em Israel

Se aplica as seguintes datas iniciando em Tel Aviv no dia 8 do tour:

Categoria A
SUPL SALIDAS 25/MAR, 15/ABR, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO, 16/DEZ, 23/DEZ 85
SUPL SALIDAS 01/ABR, 23/SET 320

Categoria B
SUPL SALIDAS 25/MAR, 15/ABR, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO, 16/DEZ, 23/DEZ 90
SUPL SALIDAS 01/ABR, 23/SET 320

Categoria C
SUPL SALIDAS 25/MAR, 15/ABR, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO, 16/DIZ, 23/DEZ 105
SUPL SALIDAS 01/ABR, 23/SET 320

Categoria D
SUPL SALIDAS 25/MAR, 15/ABR, 05/AGO, 12/AGO, 19/AGO, 16/DIZ, 23/DEZ 125
SUPL SALIDAS 01/ABR, 23/SET 320

€

Massada e Mar Morto Por pessoa (mínimo 2 pessoas) 130

Excursão Opcional

ISRAEL

EGITO

El Cairo

Nazareth
Tel Aviv

Jerusalen

Luxor

Edfú

Kom Ombo

AswanAbu Simbel

3

2

3
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Desde 3.790 €

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

Oriente para DOIS: 3

2018-2019
De 01 de março de 2018 a 30 de março de 2019

Salidas 2018 / 2019
A DELHI: SEGUNDA, QUINTA E SÁBADO 

Dia 1º: Delhi
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar.

Dia 2º: Delhi
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi 
que nos permitirá descobrir o Qutab Minar 
(século XII), graciosamente esculpida a mão. 
Perto está a coluna de ferro. Conheceremos o 
memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a 
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo 
Shah Jahan no século XVII. Ao redor encontra-se 
Chandni Chowk, antiga avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em bi-
ci-rickshaw pelas ruas do centro antigo. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º: Delhi / Agra
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais importan-
tes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao amor 
construído pelo Imperador Shah Jehan em 1630 
para servir como mausoléu de sua rainha, Mum-
taj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma 
obra mestra, totalmente erguida em mármore 
branco. Artesanatos vindos de Pérsia, o Império 
Otomano, França e Itália, ajudados por 20 000 
mil obreiros, culminou em 17 anos. Continuare-
mos 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 Je-
hangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 4º: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Café da manhã e saída até Jaipur (229km) visi-
tando em rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: 
A mais de 40km de Agra encontra-se a cidade 
morta de Fatehpur Sikri, construída pelo Impera-
dor Akbar em 1569 e abandonada por sua inca-
pacidade em fornecer o abastecimento de água. 
Os edifícios da cidade são conservados de forma 
incrível, notadamente 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 tal-
vez uma das cidades mais pitorescas do mundo. 
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shastra, 
o antigo tratado Hindu de arquitetura. Dividida 
em sete setores retangulares, com ruas bem pla-
nejadas, ângulos retos, seu planejamento é uma 
maravilha do urbanismo do século XVIII. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 5º: Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do estado até 1728. Uma 
experiência única, subiremos nas costas de um 
elefante para chegar até o alto da colina onde se 
ergue o forte. Continuaremos com uma visita pa-

norâmica de Jaipur (que tem o nome do marajá 
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e 
fundou a cidade em 1727). Conheceremos o ob-
servatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotados de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo, de tamanho considerável, 
e cuja precisão é difícil comparar nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio do Marajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. 
Conduziremos através das zonas residenciais e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um 
dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º: 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 mitologia Hindu) e os sagra-
dos ghats do lago sagrado de Pushkar. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º: Pushkar / Jodhpur
Café da manhã. Saída pela rodovia até Jodhpur. 
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 Rajasthan, o Palácio do 
Marajá e o Museu Mehrangarh. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º: Jodhpur / Ranakpur
Café da manhã. Visitaremos o centro da cidade 
com a torre do relógio, mercado, etc. Na conti-
nuação, saída pela rodovia até Ranakpur para vi-
sitar o Templo Jainista de Adinath, construído no 
século XV, onde se encontra impressionantes pe-
dras de mármore. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 9º: Ranakpur / Udaipur
Café da manhã. Saída até Udaipur, chamada de 
“cidade branca”. Pela tarde tomaremos o ferry 
para cruzarmos as águas do Lago Pichola, ve-
remos o entardecer e visitaremos 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 
acomodação no hotel.

Dia 10º: Udaipur
Café da manhã. Excursão a Eklingj e Nagda, a 
uns 20km de Udaipur, para visitar os famosos 
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, Sahelion Ki Bari, onde o Maharana 
Sangram Sigh construiu um complexo de jardins 
com fontes e lagos para sua bela filha. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 11º: Udaipur / Mumbai (BomBAY) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar em voo com destino a Mumbai. Chegada 
e traslado ao hotel. Mumbai é a capital do es-
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tado federal de Maharashtra na Índia e a mais 
importante cidade portuária do subcontinente. 
O nome se deve a deus local Mumba Devi. Entre 
1626 e 1995 se chamou Bombay, nome tradicio-
nal. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 12º: 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 lavandeiros seguem praticando o artesa-
nato como a séculos e as Cavernas de Elefanta. 
Numerosos edifícios do centro antigo de Mum-
bai estão construídos com uma derivação regio-
nal 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 Huma-
nidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 13º: Mumbai (Bombay) / Aurangabad
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao 
aeroporto para sair em voo até Aurangabad. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 14º: Aurangabad / Cavernas De 
Ellora / Aurangabad
Café da manhã. Visita do Forte de Daulatabad, 
espetacular fortaleza construída no século XII, a 
cidade é conhecida como a Cidade da Fortuna 

e das Carvernas de Ellora, com 300 anos de an-
tiguidade, tem 34 templos esculpido em rocha. 
As cavernas-templos se dividem em três grupos, 
budistas, 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 visitaremos 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 con-
hecido como Taj Mahal dos probres. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 15º: Aurangabad / Cavernas 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 
decorados com preciosas pinturas e é lugar de 
residência e peregrinação de fiéis do budismo. 
Traslado ao aeroporto para embarcar em voo a 
Mumbai e conexão com voo de regresso.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. 31 Mar / 13 Set 15 Set / 30 Mar 2019

Tour 15 dias:
New Delhi/Bombay

Iti ED642

A

Precio 2 personas 4.450 5.390

Precio por persona 2.225 2.695

B

Precio 2 personas 3.790 4.490

Precio por persona 1.895 2.245

$

Mumbay
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• Assistência no aeroporto com grinaldas e 
traslado ao hotel.

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

• Acomodação em apartamento duplo segundo 
o itinerário.

• 8 jantares nos hotéis segundo itinerário.
• Todas as entradas segundo o 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 em Shatabi Express com ar 
condicionado.

• Todos os impostos e pedágios.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Hotéis Previstos ou similares

Cidade Categoria A Lujo Categoria B Primera/Primera Superior
New Delhi The Lalit 5* The Suryaa / Crowne Plaza Today 5* 
Agra Jaypee Palace 5* Ramada Plaza 4* 
Jaipur Marriott / The Lalit 5* Holiday Inn 4* 
Pushkar Aaran Bagh 4* Sup Aaran Bagh 4* Sup 
Jodhpur ITC Welcom hotel 4* Indana 4* 
Ranakpurt Fateh Bagh 4* Kings Abode 3* Sup 
Udaipur Laxmi Vilas Palace 5* Royal Retreat 4* 
Aurangabad Vivanta by Taj 5* Rama International 5* 
Mumbai ITC Grand Central 5* Fariyas Hilton 4*
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