
 ÁSIA MERIDIONAL | ÍNDIA 2022 / 2023                                                   
   

 

Roteiro com guia local falando espanhol 

Dia 1 – Delhi  
Desembarque em Delhi, Capital da Índia. Após tradicional 
boas-vindas, traslado ao hotel. 
  
Dia 2 – Delhi 
Dia de passeio por Delhi, cidade tão histórica quanto 
moderna. Pela manhã, visita a Old Delhi, passando por 
Jama Masjid, a maior mesquita da Índia, passeio de riquixá 
em Chandni Chowk, um dos maiores centros comerciais da 
Índia, Red Fort, local que marcou o anúncio da libertação 
da Índia dos ingleses e Raj Ghat, local de cremação de 
Mahatma Ghandi. À tarde, visita à moderna Nova Delhi, 
passando por Qutab Minar, um belo exemplo da 
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 que homenageia os 
soldados que morreram na segunda guerra mundial, visita 
à Casa do Presidente, Casa do Parlamento e outros prédios 
da Secretaria do Governo, os mais imponentes de Delhi. 
  
Dia 3 – Delhi / Jaipur 
Café da manhã. Após, viagem para Jaipur, a cidade rosa, 
capital do estado de Rajsthan (cerca de 5 horas). Após 
tradicional recepção na chegada a Jaipur, traslado ao hotel 
e check-in. 
 
Dia 4 – Jaipur 
Café da manhã. Após, 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 com janela de arenito, localizado na rua 
principal da cidade velha. 
 
Dia 5 – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
Café da Manhã. Embarque para Agra, cidade da 
mundialmente famosa Taj Mahal. No caminho, breve  
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 parada para visitar Fatehpur Sikri, o complexo palaciano 
Mughal de arenito vermelho. No complexo, há uma 
mesquita construída pelo imperador mogol Akbar e 
dedicada ao xeque Salim Chisti, um santo muçulmano sufi 
que abençoou o imperador Akbar com um filho. Chegada a 
Agra e check-in no seu hotel. 
 

Dia 6 - Agra 
Café da Manhã. Após, visita a uma das sete maravilhas do 
mundo e símbolo de uma história de amor do imperador 
mogol Taj Mahal. Ao final da tarde, visita ao forte de Agra, 
construído em arenito vermelho com magníficos palácios, 
salões de audiência e belos jardins. 
  

Dia 7 – Agra / Jhansi / Khajuraho 
Após café da manhã, traslado à estação ferroviária de Agra 
e embarque em trem para Jhansi. Chegada à estação de 
Jhansi e sequência por rodovia para Khajuraho. No 
caminho, visita aos templos de Orccha. Chegada a 
Khajuraho à tarde e check-in em seu hotel. Na sequência, 
passeio pelo grupo de templos ocidentais e orientais 
incluindo Laxmi, Varha Kandariya Mahadev e Devi 
Jagdamba. 
 

Dia 8 – Khajuraho / Varanasi 
Café da Manhã. Na sequência, traslado ao aeroporto de 
Khajuraho para embarque no voo para Varanasi (valor não 
incluso no pacote). Chegada a Varanasi e check-in no seu 
hotel. À noite, cerimônia Aarti no Rio Ganges. 
 

Dia 9 – Varanasi 
Ao amanhecer, passeio de barco para ver o nascer do sol 
no Rio Ganges. A principal atração de Varanasi são os Ghats 
(degraus à beira-rio) de banho do Ganges. Após o café da 
manhã, visita aos Ghats e aos templos Tulsi Manas, Alamgir 
e Bharat Mata. À tarde, visita à Sarnath, local onde Buda 
realizou o primeiro sermão. 
 

Dia 10 – Varanasi / Delhi 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto de Varanasi 
para embarque no voo para Delhi (valor não incluso no 
pacote). 
 
                                        Forte Amber                                                  Sarnat                          

         ÍNDIA: ARQUITETURA E ARTE (10 dias / 9 noites) – Pacote terrestre regular 



     O PACOTE INCLUI 

 9 pernoites em hotel conforme programação ou em 
similares; 

 Café da manhã diário nos hotéis; 
 Recepção no aeroporto; transporte com ar condicionado 

para todos os traslados e passeios conforme programação;  
 Guia local em espanhol para passeios turísticos em cada 

cidade conforme programação; 
 Passeio matinal de elefante no forte Amber em Jaipur; 
 Passeio noturno de riquixá para participar da cerimônia Arti 

no rio Ganges; 
 Passeio de barco pela manhã no rio Ganges em Varanasi 
 Passagem de trem de Agra para Jhansi em Bhopal Shatabdi 

em classe de assento com ar condicionado; 
 Todos os impostos locais. 

          O PACOTE NÃO INCLUI 

 Seguro Viagem; 
 Passagens aéreas domésticas (Khajuraho/Varanasi/Delhi); 
 Despesas de natureza pessoal como bebidas, telefonemas, 

lavanderia, etc; 
 Gorjetas e taxas de porteiro; 
 Quaisquer despesas adicionais devido a atrasos ou 

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

 Quaisquer outros serviços não especificados acima; 
 

 

 

HOSPEDAGEM 

CIDADE 
CATEGORIA 

3 Estrelas 4 Estrelas 5 Estrelas 

DELHI Meridian Plaza ITC Welcome Dwarka 
The Lalit/Le Meridian/ 

Leela Ambiance East Delhi 

JAIPUR Vesta International 
Royal Orchid Central / 

Park Regis 
Radisson Blu 

AGRA Taj Villas Clarks Shiraz 
Radisson Hotel/ 

Crystal Sarovar Premier 
KHAJURAHO Syna Heritage Ramada Khajuraho Radisson JASS 
VARANASI Meraden Grand Hotel Madin Radisson Hotel 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano - USD) 
(baseado em grupo de 2 a 6 pessoas) 

Passageiros 
Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* 

Individual Duplo Individual Duplo Individual Duplo 
2 Passageiros – com carro sedan 1.780,00 1.390,00 2.200,00 1.610,00 2.800,00 1.930,00 
3 a 4 Passageiros– com carro Toyota Innova 1.630,00 1.240,00 2.040,00 1.450,00 2.650,00 1.780,00 
5 a 6 Passageiros – com van Tempo Traveler 1.570,00 1.180,00 1.990,00 1.400,00 2.590,00 1.720,00 

 

Suplemento de tarifa aérea Preço por pessoa (em dólar americano – USD) 

Khajuraho / Varanasi / Delhi 
380,00 (sujeito a atualização) 

Bagagem despachada – 15 kg | Bagagem de mão – 7 kg 

  
NOTA ESPECIAL: 
1. Em caso de aumento do valor das taxas (impostos, taxas de entrada etc), tarifas aéreas, preços de diárias de hotel haverá 

uma cobrança extra. 
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. 
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