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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 impressionante Palá-
cio de Samode, transformado hoje em 
Hotel, destacando seu impressionante 
“Salão dos Espelhos”. Continuação para 
Jaipur, capital do Rajastão. Pela tarde, 
assistência a Cerimônia Aarti no templo 
Birla. Jantar e hospedagem.

DIA 03 – JAIPUR
Café da manhã. Visita do Forte Amber. 
Subida em elefante (sujeito a disponibilida-
de) ou em 4x4. Almoço. Pela tarde, visita-
remos o Palácio do Marajá e seu Museu, e 
o Observatório Jai Singh. Além, poderemos
observar o Palácio dos Ventos, hoje emble-
ma da cidade. Tempo livre no mercado lo-
cal “Bazaar Bapu”. Jantar e hospedagem.

DIA 04 – JAIPUR – ABHANERI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA  
Café da manhã. Saída per estrada para 
Agra. Visitaremos em rota Abhaneri e 
seus monumentos medievais e o Templo 
Harshat Mata, dedicado ao deus Visnú. 
Continuação até Fatehpur Sikri, e visita 
desta cidade abandonada. Almoço. Conti-
nuação para Agra. Jantar e hospedagem.

DIA 05 – AGRA
Café da manhã. Pela manhã, visita 
do Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do 
mondo moderno. A ida e a volta se-
rão em ônibus eletrônico. Partida para 
visitar o Forte de Agra, um conjunto 
amuralhado com palácios em seu in-
terior. Almoço. Pela tarde, visitare-
mos 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. Vi-
sita 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 
Presidencial, Ministérios... Além, visita 
do Qutub Minar. Jantar de despedida. 
Hospedagem.

DIA 07 – DELI – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo com destino Bangkok 
(incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIAS 08 E 09 – BANGKOK
Café da manhã e hospedagem. Dias 
livres na cidade. No destino será in-
formado do dia exato da “Visita da 
cidade e seus templos com o Gran-
de Palácio”. Partida após do café da 
manhã para fazer um percurso pelas 
avenidas principais de Bangkok até 
chegar ao centro histórico onde vi-
sitaremos o Templo Wat Pho, Templo 
de Mármore e continuação para o im-
pressionante complexo do Grande Pa-
lácio. Durante a visita se inclui a visita 
de Wat Phra Kaew o Templo do Buda 

ÍNDIA, TAILÂNDIA 
E CAMBOJA

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

DATAS DE INÍCIO

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Deli Crown Plaza Mayur Vihar 4* The Leela Ambience Convention 5*
Jaipur Ramada Jaipur 4* Radisson City Centre Jaipur 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)

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*
Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 4* Dusit D2  5*
Siem Reap Tara Angkor 4* Angkor Palace Resort & Spa 5*

HOTÉIS PREVISTOS  
(OU SIMILARES)

IMPORTANTE
• É responsabilidade

dos passageiros ter os
vistos e os passaportes
em ordem antes da
chegada a cada pais.

• É necessário visto
e passaporte com
validade mínima de
6 meses para entrar
na Índia, Camboja e
algumas nacionalidades
além para Tailândia.

• Habitações de categoria
standard em todos os
hotéis.

 VÔOS 
   INTERNOS 

    INCLUÍDOS

 C 3218

16 dias 
DESDE

3.260$

ANGKOR WAT
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Esmeralda, o mais grande da Tailândia. 
Ao regresso, visita a uma fábrica do 
pedras preciosas. (Na visita ao Grande 
Palácio, utilizem roupa adequada)

DIA 10 – BANGKOK – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo (incluído) com desti-
no Chiang Mai. Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 11 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento de elefantes onde poderemos 
ver a força e habilidade destes animais. 
Continuação com um safari em elefan-
te pela margem do rio até o lugar onde 
moram as tribos do país com as Mulhe-
res Girafa (Long Neck). Almoço. Visita a 
um jardim de orquídeas. Pela tarde, su-
bida para a Montanha Doi Suthep para 
desfrutar das vistas da cidade. Regresso 
ao hotel. Hospedagem.
**NOTA INFORMATIVA: Para os pas-
sageiros que não desejem a visita ao 
acampamento de elefantes tradicional, 
poderá escolher por uma das opções 
que apresentamos. A seleção do acam-
pamento tem que solicitar-se no mo-
mento da solicitação da reserva:

- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA: 
tour de meio dia com guia de fala in-
glesa: suplemento 65 USD por pessoa. 
Os clientes se reúnem com o resto do 
grupo no almoço.

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou si-
milar: tour de dia completo com guia 
de fala inglesa: suplemento 145 USD 
por pessoa. Os passageiros terão tudo 
dia no centro de conservação e não 
realizaram as atividades do programa 
original.

DIA 12 – CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao templo Doi 
Suthep, com maravilhosas vistas de 
Chiang Mai. Depois, visita da parte an-
tiga da cidade com seus duos templos 
mais conhecidos: Wat Pra Singh, com 
a imagem de Buda de mais de 1.500 
anos, e Wat Chedi Luang, da misma 
época mas com arquitetura diferente. 
Regresso ao hotel. Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 13 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo (incluído) com des-
tino Siem Reap. Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 14 – SIEM REAP
Café da manhã. Excursão ao Templo 
Banteay Srei, dedicado ao deus Shiva. 
Além, visitaremos Banteay Samre. 
A continuação, poderemos ver três 
Templos do Séc X: Eastern Mebon, Pre 
Rup y Prasar Kravan. Almoço. Pela 
tarde, descobrimos o complexo do 
Templos de Angkor Wat. Volta para o 
hotel. Hospedagem.

DIA 15 – SIEM REAP
Café da manhã. Partida para um 
pagode onde realizaremos uma 
Cerimônia tradicional oferecida pelos 
monges. Depois, começaremos o dia 
visitando Angkor Thom ou “Grande 
Cidade”. Inclui muitos dos melhores 
templos de Jayavarman VII. Na porta 
Sul de Angkor Thom, poderemos 
admirar a frente de pedra de 23 metros 
de Avalokiteshavara, que aparece no 
filme de Tomb Raider. Visita ao Templo 
Bayon. Além, visitaremos a Terraço dos 
Elefantes, a Terraço do Rei Leproso e as 
12 torres de Prasat Suor Prat. Almoço. 
Visita ao complexo dos templos de 
Angkor Wat mais famosos do Séc. 
XI. Volta ao hotel depois das visitas. 
Hospedagem.

DIA 16 – SIEM REAP – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Pela manhã, visita 
ao Lago de Tonle Sap para visitar suas 
aldeias flutuantes. Volta para o hotel. 
Traslado ao hotel para tomar o voo de 
partida. Fim de nossos serviços.
Nota: Reservem seu voo de regresso 
depois das 14.00 h para poder visitar o 
Lago Tonle Sap.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

PREÇOS POR PESSOA EM USD
Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Em Duplo Supl. Single Em Duplo Supl. Single

01-30/Abr 3.450 1.085 4.105 1.510
01/Mai-20/Set 3.260 895 3.805 1.295
21/Set-31/Mar 3.475 1.130 4.155 1.620

*Nota: preços On Request durante os períodos nas seguintes datas:
- Índia: 11-19/Nov (Feira Pushkar) + 19/Dez/21-05/Jan/22 (Natal e Reveillon).
- Tailândia: 11-16/Abr (Ano Novo Tailandês) +15-25/Nov (Loy Kratong, fim da monção) + 19/Dez/21-05/Jan/22 

(Natal e Reveillon) + 08-18/Fev (Ano Novo Chinês). 

ÍNDIA
• 6 Noites em pensão completa 

nos hotéis e restaurantes 
locais desde o café da manhã 
no 2º dia até café da manhã 
no 7º dia.

• Assistência no aeroporto de 
Deli à chegada por um repre-
sentante de fala espanhola.

• Traslados de chegada/saída, 
visitas/excursões segum o 
itinerário em veículo com ar 
condicionado.

• Guia acompanhante de fala 
espanhola tudo o percurso.

• Passeio em rickshaw em Deli.
• Cerimônia Aarti no templo 

Birla.
• Subida em elefante ou 4x4 ao 

Forte Amber.
• Ônibus eletrônico desde o es-

tacionamento até a entrada de 
Fatehpur Sikri e o Taj Mahal.

• Entradas para as visitas aos 
monumentos descritos no 
itinerário.

• 2 Botelhas de água mineral 
por pessoa por dia.

• Voo Deli/Bangkok.
• Seguro da viagem.

TAILÂNDIA
• Traslados indicados.
• Voo Bangkok/Chiang Mai.
• Visitas e excursões indicadas 

com guia de fala espanhola.
• 3 Noites em Bangkok e 3 

noites em Chiang Mai.
• Café da manhã diário e refei-

ções indicadas no itinerário.
• Voo Chiang Mai / Siem Reap.
• Seguro da viagem.

CAMBOJA
• Traslados indicados.
• Guias locais de fala espanhola.
• Visitas e excursões segum o 

itinerário.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis indicados.
• Transporte em veículos com 

ar condicionado.
• Seguro da viagem.

O PREÇO INCLUI

• Jantares nos dias 24 e 31/Dez. 
Consultem suplemento.

• Despesas pessoais.
• Vistos.
• Bebidas.
• Gorjetas.
• Serviços não especificados.

O PREÇO NÃO INCLUI




