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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 Palácio de Samode, hoje 
transformado em hotel, destacando seu 
impressionante “Salão dos Espelhos”. Con-
tinuação 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 Amber. 

Subiremos em elefante (ou jeep, depen-
de da disponibilidade). Almoço. Pela 
tarde, visitaremos o Palácio do Marajá e 
seu Museu, além o Observatório Jai Sin-
gh. Passaremos pelo Palácio dos Ventos, 
hoje convertido em emblema da cidade, 
para tomar fotografias. Templo livre no 
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. Che-
gada a 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 será em 
ônibus eletrônico. Partida para visitar o 
Forte de Agra, um conjunto amuralhado 
com palácios em seu interior. Almoço. 
Pela tarde, visitaremos ASRAM da Ma-
dre Teresa. Jantar e hospedagem.

DIA 06 – AGRA – JHANSI – 
ORCHHA – KHAJURAHO
Café da manhã. Traslado para a es-
tação do trem e partida para Jhansi. 
Chegada e visita da cidade histórica de 
Orccha, com seus Templos e o famoso 
Forte de Orchha. Templo livre. Almoço 
(vegetariana). Continuação per estrada 
para Khajuraho. Jantar e hospedagem.

DIA 07 – KHAJURAHO – VARANASI
Café da manhã. Visita ao conjunto de 
templos hinduístas maior do país. Almoço 

ÍNDIA E TAILÂNDIA 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)

Khajuraho Golden Tulip 4* Sup Radisson Jass 5*

Varanasi Rivatas 4* Madin 5*

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

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Sup) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Grand Vista 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai 4* Dusit D2  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 para
entrar a Índia.

• Passaporte com validez
mínima 6 meses.

• Habitações de categoria
standard em todos os
hotéis.

• Nos voos domésticos
em Índia, a bagagem
máxima é de 15 kg por
pessoa.

• Na época da monção, o
passeio em barca pelo 
Ganges é sujeito ao 
nível da água.

 VÔOS 
   INTERNOS 

    INCLUÍDOS

 C 3246

17 dias 
DESDE

3.555$

AYUTTHAYA
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e traslado ao aeroporto para tomar voo 
(incluído) a Varanasi. Chegada e traslado 
ao hotel. Pela tarde, passeio em Rickshaw 
para ver a cerimônia Aarti em os Ghats do 
rio Ganges. Jantar e hospedagem.

DIA 08 – VARANASI
Antes do amanhecer, traslado aos 
ghats, para observarmos desde uma em-
barcação os rituais de purificação. De-
pois da saída do sol, visita aos templos 
da região. Regresso para o café da ma-
nhã. Tempo livre. Almoço no hotel. Pela 
tarde, visita do “Sarnath”, um pequeno 
povo perto de Varanasi, um dos lugares 
mais sagrados do budismo. Jantar e 
hospedagem.

DIA 09 – VARANASI – DELI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo (incluído) com desti-
no Deli. Chegada e começo da visita de 

Sukhothai e visita do parque arqueoló-
gico, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Continuação para Chiang Rai 
atravessando Lampang e desfrutando 
das vistas do Lago Payao. Almoço em 
rota. Chegada. Hospedagem.

DIA 15 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Partida para a fron-
teira natural do rio Mekong (conhecida 
como Triângulo do Ouro) onde Tailândia, 
Birmânia e Laos são divididos pelo rio 
Mekong. Aproveitaremos para fazer uma 
visita a Casa de Ópio. Além, visitaremos 
o templo branco de Wat Rong Kun. Al-
moço em rota. Chegada a Chiang Mai. 
Hospedagem.

DIA 16 – 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 ele-
fante pela margem do rio até o lugar 
onde moram as tribos do país com as 
Mulheres Girafa (Long Neck). Almoço. 
Visita a um jardim de orquídeas. Pela 
tarde, subida para a Montanha Doi Su-
thep para desfrutar das vistas da cida-
de. 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 
inglesa: suplemento 65 USD por pes-
soa. Os clientes se reúnem com o res-
to 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 progra-
ma original.

DIA 17 – CHIANG MAI – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para partida. Fim de nossos serviços.

ÍNDIA
• 9 Noites em pensão completa 

nos hotéis e restaurantes 
locais desde o café da manhã 
no 2º dia até café da manhã 
no 10º dia.

• Assistência no aeroporto de 
Deli a 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 Deli/Agra e guias 
locais de fala espanhola em 
Orchha, Khajuraho e Varanasi.

• Cerimonia Aarti no templo 
Birla em Jaipuir.

• Subida em elefante ou 4x4 ao 
Forte Amber.

• Traslado em ônibus eletrônico 
até Fatehpur Sikri e Taj Mahal.

• Passeio em rickshaw em Vara-
nasi e Deli; e passeio em barco 
pelo rio Ganges em Varanasi.

• Excursão à Sarnath.
• Bilhete de trem Agra/Jhansi 

em case turista.
• Voos internos:  

Khajuraho-Varanasi-Deli.
• Entradas aos monumentos 

mencionados.
• Taxas.
• 2 Botelhas de água diárias  

por pessoa.
• Voo Deli/Bangkok.
• Seguro da viagem.

TAILÂNDIA
• Traslados indicados.
• 3 Noites em Bangkok e 4 

noites de circuito.
• Visitas e excursões indicadas 

com guia de fala espanhola.
• Visita do meio dia em Bangkok.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e meia pensão 
no circuito.

• Passeio em elefante  
(45 minutos).

• Guias locais de fala espanhola 
e as entradas aos lugares 
mencionados.

• Seguro da viagem.

O PREÇO INCLUI

• Despesas pessoais.
• Jantares obrigatórios nos dias 

24 e 31 de dezembro.
• Vistos.
• Bebidas.
• Gorjetas.

O PREÇO NÃO INCLUISaídas garantidas mínimo 2 pax.

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

Em Duplo Supl. Single Em Duplo Supl. Single

01-15/Abr 3.880 1.255 4.475 1.570
16/Abr-20/Set 3.555 1.070 4.000 1.305
21/Set-31/Out 3.925 1.320 4.650 1.465
01/Nov-31/Mar 4.100 1.230 4.645 1.570
*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). 

Deli com o Qutub Minar, o monumen-
to mais antigo de Deli. Continuação da 
visita com o Nova Deli: Porta da Índia; 
Edifício do Parlamento; Palácio Residen-
cial; Ministérios... Almoço. Depois, visita 
da Mesquita Jamma Masjid. Passeio em 
ricksahw pelas ruas do bairro de Chan-
di Chowk. Além, visita do Raj Ghat e o 
Templo Sikh Bangla Sabih. Jantar de 
despedida. Hospesgam.

DIA 10 – DELI – BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para partida em voo com destino Ban-
gkok (incluído). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIAS 11 E 12 – BANGKOK
Café da manhã e hospedagem. Dias 
livres na cidade. No destino será infor-
mado do dia exato da “Visita da ci-
dade e seus templos com o Grande 
Palácio”. Partida após do café da ma-
nhã para fazer um percurso pelas ave-
nidas principais de Bangkok até chegar 
ao centro histórico onde visitaremos o 
Templo Wat Pho, Templo de Mármore 
e continuação para o impressionante 
complexo do Grande Palácio. Durante 
a visita se inclui a visita de Wat Phra 
Kaew o Templo do Buda Esmeralda, o 
mais grande da Tailândia. Ao regresso, 
visita a uma fábrica do pedras precio-
sas. (Na visita ao Grande Palácio, utili-
zem roupa adequada)

DIA 13 – BANGKOK – AYUTTHAYA – 
LOPBURI – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para a antiga 
capital de Siam, Ayutthaya. Visitaremos 
seu complexo arqueológico. A continu-
ação, visita a Wat Phra Prang Sam Yot, 
um famoso santuário pela grande quan-
tidade de macacos que moram no tem-
plo. Almoço. Partida para Phitsanulok, 
um dos principais lugares da peregrina-
ção do pais. Chegada e hospedagem.

DIA 14 – PHITSANULOK – 
SUKHOTHAI – CHIANG RAI
Cedo pela manhã, quem o deseje, per-
to do hotel faremos uma oferenda aos 
monges e sentir um dos rituais mais im-
portantes da cultura budista. Regresso 
ao hotel. Café da manhã. Partida para 




