
 TRIÂNGULO DOURADO (6 dias / 5 noites) – Pacote terrestre regular 

           ÁSIA MERIDIONAL | ÍNDIA 2022 / 2023 
 

 

Roteiro com guia local falando espanhol  
 

Dia 1 - Delhi 
Chegada ao Aeroporto de Delhi, capital da Índia. 
Após  tradicional boas-vindas, traslado ao hotel. 

 
Dia 2 - Delhi 
Café da manhã. Dia inteiro de passeio conhecendo 
Delhi. Pela manhã, visita a Old Delhi, incluindo Jama 
Masjid, a maior mesquita da Índia; passeio de 
riquixá em Chandni Chowk, “rua de prata”, um dos 
maiores centros comerciais do país; Red Fort, local 
símbolo da independência da Índia do domínio 
inglês, e Raj Ghat, local de cremação de Mahatma 
Gandhi. À tarde, visita à moderna Nova Delhi, 
incluindo Qutab Minar, um belo exemplo de 
arquitetura indo-islâmica e o minarete mais alto do 
mundo; Gurudwara Bangla Sahib, o maior templo 
sikh de Delhi, com uma tumba  de ouro. Parada 
para fotos no India Gate, o arco memorial de 
guerra construído em homenagem aos soldados 
combatentes da Segunda Guerra Mundial; Casa do 
Presidente, Casa do Parlamento e outros  prédios do 
governo indiano; as mais imponentes de Delhi de 
autoria do famoso arquiteto Edwin Lutyens. 

 
Dia 3 – Delhi / Agra 
Café da manhã. Embarque para a cidade de Agra. 
Após chegada, check-in em seu hotel. Na sequência, 
visita a Baby Taj ou Itmadaullah, mausoléu 
considerado um rascunho do Taj Mahal. Ao final da 
tarde, visita ao Forte de Agra, situado na margem 
oposta do Rio Yamuna, construído em arenito 
vermelho com magníficos palácios, salões de 
audiência pública e privada e belos jardins. 

 

Dia 4 – Agra / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao símbolo do 
amor eterno, o Taj Mahal, suntuoso monumento 
construído em mármore branco que foi eleito uma 
das sete maravilhas do mundo. Continuação para 
Jaipur, uma das cidades mais bem planejadas da Índia 
e capital do estado de Rajastão, conhecido como 
“Cidade Rosa”. No caminho, breve parada para 
visitar Fatehpur Sikri, o complexo palaciano Mughal, 
de arenito vermelho. Após, chegada a Jaipur e check- 
in no seu hotel. À tarde você pode fazer uma visita às 
fábricas de tecelagem de pedras preciosas e tapetes 
e comprar suvenires. Jaipur é famosa por suas joias 
preciosas e semipreciosas, ornamentos esmaltados, 
belos tapetes e outros artefatos e artesanato. 

 
Dia 5 – Jaipur 
Café da manhã. Saída para visita ao Forte Amber, um 
belo exemplo da arquitetura e ornamentação hindu 
e  muçulmana, construído no século 16. Para chegar 
ao forte, você pode optar por caminhar, dirigir ou 
fazer um passeio de elefante. À tarde, visita ao 
Palácio da Cidade e Jantar Mantar, o maior 
observatório astronômico construído em pedra, 
Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um belo edifício 
de cinco andares na rua principal da cidade velha, 
com janelas       de arenito. 

 
Dia 6 – Jaipur / Delhi 
Café da manhã. Retorno a Delhi. Chegada e traslado 
ao aeroporto internacional para embarque ao seu 
destino. 
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O pacote inclui 

 5 pernoites baseado em acomodação 
compartilhada Twin / Double

 Café da manhã diário nos hotéis;
 Recepção no aeroporto de Delhi;
 Transporte com ar condicionado para todos os 

traslados e passeios;
 Guia local em espanhol para passeios turísticos em 

Delhi, Agra e Jaipur, conforme programação;
 Passeio matinal de elefante no forte Amber em 

Jaipur;
 Todos os impostos locais.

 

 

O pacote não inclui 

 Seguro viagem; 
 Despesas pessoais como bebidas, telefone, 

serviços de lavanderia, etc; 
 Gorjetas e taxas de porteiro; 
 Despesas adicionais devido a atrasos ou 

cancelamento de voo, condições climáticas, 
fechamentos políticos, falhas técnicas etc; 

 Serviços ou despesas não especificados na 
programação. 

 

 

 

Hospedagem 
 

Cidade 
Categoria 

3 estrelas 4 estrelas 5 estrelas 
Delhi (2 noites) Meridian Plaza ITC Welcome Dwarka The Lalit/Le Meridian 

Agra (1 noite) Taj Villas Clarks Shiraz Radisson Hotel/Sarovar Crystal 
Sarovar Premier 

Jaipur (2 noites) Vesta International Royal Orchid Central / Park Regis Radisson Blu 
 
 

Preços por pessoa (em dólar americano - USD) 

Quantidade de passageiros Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* 
Individual Duplo Individual Duplo Individual Duplo 

2 passageiros c/ carro sedan 990,00 810,00 1.210,00 910,00 1.670,00 1.150,00 
3 a 4 passageiros c/ carro Toyota Innova 910,00 730,00 1.130,00 830,00 1.590,00 1.070,00 
5 a 6 passageiros c/ van Tempo Traveler 880,00 700,00 1.110,00 810,00 1.560,00 1.040,00 

Validade dos preços: 01/10/22 a 31/03/23 (exceto de 20/12/22 a 10/01/23 
e período da Feira Pushkar:31/10 a 10/11/22). 

 
Nota especial: 

1. Todos os valores estão baseados em impostos, taxas de entrada, passagens aéreas, tarifas de hotel e 
transporte atuais e estarão sujeitos a alterações conforme reajuste dos valores; 

2. As tarifas acima são válidas de 01 de outubro de 2022 a 31 de março de 2023, exceto 20 de dezembro de 
2022 a 10 de janeiro de 2023 e período da Feira Pushkar (31 de outubro a 10 de novembro de 2022); 

3. A confirmação da reserva estará sujeita à disponibilidade. 
 

  

Gurudwara Bangla Sahib                                                             Amber Jaipur                                                        Palácio da Cidade 
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