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ÍNDIA ESPIRITUAL
mercado local “Bazaar Bapu”. Jantar e 
hospedagem.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA
Café da manhã. Partida per estrada 
para Agra, visitando em rota Abhane-
ri e seus monumentos medievais: Poço 
Chand Baori e o Templo Harshat Mata, 
dedicado ao deus Vishnu. Continuação 
per estrada para visitar a cidade aban-
donada de Fatehpur Sikri. Almoço. Con-
tinuação para Agra. Chegada ao hotel. 
Jantar e hospedagem. 

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Começo com a visita 
ao Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do 
mondo moderno. A ida e a volta será em 
ónibus eletrônico. Depois, partida para 
visitar o Forte de Agra, um conjunto 
amuralhado com palácios em seu interior. 
Almoço. Pela tarde, visitaremos ASRAM 
da Madre Teresa. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – AGRA – DELI
Café da manhã. Partida para Deli e 
visita da velha e da nova Deli. Começa-
remos com a visita da Mesquita Jama 
Masjid a mas grande da Índia. Depois, 
passeio em rickshaw (bici-taxi) pelas 
ruas do bairro de Chandi Chowk. Visita 
panorâmica do Forte Vermelho. Visita 
do Raj Gath e o templo Sikh. Almoço. 
Continuação pela nova Deli, com a 
visita panorâmica da Porta da Índia, 
Edifício do Parlamento, Palácio Presi-
dencial, Ministérios... Além, visita do 
Qutub Minar. Jantar de despedida. 
Hospedagem.

DIA 07 – DELI – VARANASI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo (incluído) com desti-
no Varanasi. Chegada e traslado ao ho-
tel. Almoço. Varanasi, na margem do rio 
Ganges, é a principal cidade de peregri-
nação para os hindus. Pela tarde, pas-
seio em Rickshaw para ver a cerimônia 
Aarti em os Ghats do rio Ganges. Jantar 
e hospedagem.

DIA 08 – VARANASI – DELI – 
CIDADE DE ORIGEM
Antes do amanhecer, traslado aos 
ghats, para observarmos desde uma 
embarcação os rituais de purificação. 
Depois da saída do sol, visita aos tem-
plos da região. Regresso para o café 
da manhã. Traslado ao aeroporto, 
em rota visitaremos “Sarnath” um 
pequeno povo considerado um dos 
lugares, mas sagrados do Budismo. 
Almoço. Chegada ao aeroporto para 
tomar o voo (incluído) com destino 
Deli. Chegada e conexão com seu voo 
internacional. Fim de nossos serviços.

DIA 01 – DELI
Chegada a Deli e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

DIA 02 – DELI – SAMODE – JAIPUR
Café da manhã. Saída para Jaipur. Em 
rota, almoço no Palácio de Samode, 
hoje transformado em hotel, destacan-
do seu impressionante “Salão dos Espe-
lhos”. Continuação para Jaipur, capital 
do Rajastão. Pela tarde, assistência à 
cerimônia Aarti no templo Birla. Jantar 
e hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Am-
ber. Subiremos em elefante (ou jeep, 
depende da disponibilidade). Almoço. 
Pela tarde, visitaremos o Palácio do 
Marajá e seu Museu, além o Observa-
tório Jai Singh do Séc. XVIII. Passare-
mos pelo Palácio dos Ventos, hoje con-
vertido em emblema da cidade, para 
tomar fotografias. Templo livre no 

AGRA

• Gastos pessoais como os 
de lavandaria, chamadas 
telefónicas e fax.

• Jantares de Natal e Fim de Ano.
• Visto Índia.
• Bebidas nos hotéis e 

restaurantes, incluindo nas 
comidas incluídas.

• Visitas e excursões não 
especificadas no itinerário.

• Gorjetas e extras pessoais.
• As taxas de câmara/vídeo nos

monumentos.
• Qualquer outro serviço não 

especificado no apartado “O 
preço inclui“.

O PREÇO NÃO INCLUI
Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Deli Crown Plaza Mayur Vihar 4* The Leela Ambience Convention 5*

Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre 4*Sup 

Agra Crystal Sarovar Premiere 5* Crystal Sarovar Premiere 5*  
(Vistas ao Taj Mahal)

Deli Lemon Tree Aerocity 4* (Aeroporto) Pride Plaza Aerocity 5* 
(Aeroporto)

Varanasi Rivatas 4* Madin 5*

HOTÉIS PREVISTOS  
(OU SIMILARES)

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Em Duplo Supl. Single Em Duplo Supl. Single

01-15/Abr 1.610 575 1.800 720
16/Abr-20/Set 1.560 400 1.705 500
21/Set-31/Mar 1.655 595 1.845 740
*Preços não válidos de 19/Dez/2021 a 05/Jan/2022 + Feira de Pushkar (11-19/Nov/21). Favor consultem.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

• 7 Noites em pensão completa 
nos hotéis e restaurantes desde 
o café da manhã do dia 2º até 
o café da manhã no dia 8º.

• Assistência no aeroporto de 
Deli na chegada com assistên-
cia de fala espanhola.

• Traslados e visitas segum o 
itinerário em veículo com ar 
condicionado.

• Guia acompanhante de fala 
hispana Deli/Agra + guias 
locais de fala espanhola em 
Varanasi.

• Voos Deli/Varanasi/Deli.
• Cerimonia Aarti no templo 

Birla em Jaipur e além no rio 
Ganges em Varanasi.

• Subida em elefante até ao 
cimo do forte Amber em Jai-
pur. (Sujeito a disponibilidade)

• Passeio em rickshaw em 
Varanasi e Deli, e passeio em 
barca pelo Ganges em Varanasi.

• Entradas aos monumentos 
indicados.

• Todos os impostos.
• 2 Botelhas de água por pessoa 

por dia.
• Seguro da viagem.

O PREÇO INCLUI

Domingos 
De 01/Abr/2021 a 31/Mar/2022

DATAS DE INÍCIO

IMPORTANTE
• É necessário obter o visto da Índia.

Consultem em seus países os trami-
tes para sua obtenção.

• Passaporte com validade mínima de
6 meses.

• Habitações de categoria standard
em todos os hotéis.

• Bagagem permitido para os voos
domésticos 15 kg.

NOVIDADE
2020

 VÔOS
DELI - VARANASI - DELI  

INCLUÍDOS

 C 3081

8 dias 
DESDE

1.560$




