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Taj Mahal (Agra)Elefante indiano

BELEZAS DA ÍNDIA
Delhi, Jaipur, Fatehpur, Agra, Jhansi, Orcha, Khajuraho e Benares

 Pensão comPleta ou meia Pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de: Nova e Velha Deli, Jaipur e Benares.

• Passeio por Rickshaw.

• Visita ao Taj Mahal e roteiro em Tonga.

• Excursão Jhansi, Orcha e Khajuraho Jain Temples.

• AARTI cerimônia (cerimônia de adoração do rio)..

Agra
Jaipur

Fatehpur

Orcha
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Khajuraho
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Delhi

DIA 1. BRASIL  - DELHI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Deli. Noite a bordo.

DIA 2. DELI
Chegada a Deli, assistência no aeroporto e traslado 
para hotel. Almoço no restaurante local. A seguir, 
tour pela cidade para entrar em contato com o ca-
pital da Índia, Deli: que abrigou muitas dinastias e 
governantes em mais de 3.000 anos de antiguidade, 
que deixou um grande legado artístico. Visitaremos 
a parte moderna de Deli; Porta da Índia, o arco do 
triunfo, nos encontraremos com Rashtrapati Bhawan 
(residência oficial do presidente da Índia) e o Qutub 
Minar (com ingressos), torre da vitória de cinco an-
dares, tem uma altura total de 72,5 metros. Seu diâ-
metro na base é de 14,3 metros enquanto no ponto 
mais alto é de 2,7 metros. O Qutub Minar é conside-
rado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 
1993. Também inclui visita a Templo Birla (com entra-
das), o templo mais importante da religião Sikh. Des-
frutaremos de um passeio em rickshaw (o passeio 
pode ser feito em Jaipur em vez de Deli). Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3. DELI - SHAHPURA - JAIPUR (Excursão de dia 
completo)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Templo de Lótus. Em seguida, partida para 
a aldeia de Shahpura, onde se encontra o palácio 
dos mil e uma noite, convertida em um lindo hotel. 
Almoço no restaurante. Visita a cidade e partida para 
Jaipur. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. JAIPUR (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita à Jaipur, que leva 
o nome do marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo. 
Visitaremos o Palácio do Maharaja e o Palácio dos 
Ventos (por fora) com uma fachada impressionante 
onde você pode contemplar em todo o seu esplen-
dor a arte Mogol. Almoço no restaurante. Na parte 
da tarde, visita para Forte Amber. Esta fortaleza foi 
construída em 1592 nos restos de um antigo forte 
do século XI, mas são os vários edifícios adicionados 
mais tarde (1621-1667) que formam o seu magnífico 
corpo central. Do alto da colina, Forte Amber e suas 
muralhas oferecem uma vista espetacular e inesque-
cível, vista panorâmica do Lago Maota e da cidade 
histórica no pé da colina. Aqui vamos visitar o Tem-
plo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jag-
mandir. Desfrutaremos também de uma experiência 
única: vamos subir no elefante até o topo da colina. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. JAIPUR-FATEHPUR - SIKRI-AGRA: Taj Majal 
(Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, partida 
para Agra, visita na rota Fatehpur Sikri. Construído 
pelo Imperador Akbar em 1569 em honra de Salim 
Chishti, santo sufi famoso da ordem de chishti, Fate-

hpur Sikri foi a capital de Mughal por 14 anos e é tam-
bém um belo expoente da cidade murada de Mughal, 
com áreas públicas e privadas bem diferenciadas e 
impressionantes. Almoço no restaurante. Concluído 
a visita, continuamos a viagem a Agra. Chegada e vi-
sita do Taj Mahal, “uma visão, um sonho, um poema, 
uma maravilha”. O Taj Mahal, uma das sete maravil-
has edifícios modernos, é um complexo de edifícios 
construído entre 1631 e 1648, nas margens do rio 
Yamuna, pelo imperador Shah Jahan em honra de 
sua esposa. Para construir este majestoso mausoléu 
com jardim, simulando o jardim do paraíso islâmico, 
eles precisavam de cerca de 20.000 trabalhadores 
que trabalharam 22 anos até a conclusão em 1653. 
Dentro do complexo existem algumas estruturas 
interessantes, como o Jehangiri Mahal, o Anguri 
Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Tour 
em Tonga até o estacionamento Taj Majal (incluído). 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO (Ex-
cursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. No horário agendado, tras-
lado para a estação de trem para embarcar no trem 
com destino Jhansi. Chegada e continuamos de ôni-
bus até a cidade sagrada de Orcha, que ocupa uma 

espetacular localização em uma ilha rochosa, cer-
cada pelo rio Betwa. Fundada em 1531. Este conjunto 
é formado para belos palácios, hamams, muralhas e 
portas. Os Três palácios principais são o Raj Mahal 
(1560), Jahangiri Mahal (1626) e Rai Praveen Mahal 
(meados de de 1670). Almoço no restaurante. (Visita 
opcional para o Forte de Orcha). Então partimos para 
Khajuraho e visitamos os famosos templos Jain (in-
gressos incluídos). Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. KHAJURAHO - BENARES
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Excursão opcional aos 
Templos do Kamasutra. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para embarcar em um avião com 
destino a Benares, a cidade sagrada mais importante 
do hinduísmo, situado nas margens do rio Ganges. 
Chegada e traslado ao hotel. Almoço no restaurante. 
Próxima visita panorâmica através da cidade de Be-
nares, onde podemos ver os vários templos desta 
cidade como; o templo Bharat Mata, Templo Durga, 
Tulsi Manas mandir e a Universidade Hindu de Bana-
ras. Vamos nos aproximar do ghats para testemun-
har a cerimônia do AARTI (cerimônia de adoração ao 
rio), inconfundível e única. Durante a cerimônia, luz e 
flores são oferecidas ao rio, sob a forma de grandes 
lâmpadas de fogo e acompanhadas de instrumentos 
musicais indígenas. Retorno ao hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8. BENARES - DELI
 Viagem de avião

Passeio de barco opcional no rio Ganges para ver o 
nascer do sol espetacular. Buffet de café da manhã.  
Manhã livre. Excursão opcional a Sarnath, cidade 
sagrado para budista. Almoço no restaurante. No 
horário indicado, traslado ao aeroporto para sair em 
voo regular para Deli. Chegada e traslado para hotel. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. DELI
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita à velha 
Deli, conheceremos a majestosa mesquita Jama 
Masjid, construído em 1656 pelo imperador Shah 
Jahan, com três imponentes cúpulas de mármore 
branco e preto e dois minaretes gêmeos que flan-
queiam seu arco central majestoso. Uma grande 
escadaria de arenito vermelho leva às magníficas 
portas em arco. Nós também visitaremos, Raj Ghat, 
o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Se trata de uma laje 
simples de mármore preto que marca o lugar onde 
Gandhi foi incinerado em 31 de janeiro de 1948. Al-
moço em restaurante. Tarde livre. Excursão opcional 
ao templo Akshardham e a Tumba de Humayun. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 10. DELI
No horário agendado, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Hotéis  previstos ou similares 

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Khajuraho Ramada 3***Sup

Golden Tulip 3***Sup

Benarés Rivatas By Ideal  4****  

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• Devido ao novo regulamento imposto, a subida de 
elefante não pode ser garantido 100%. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• No primeiro dia o quarto estará disponível Às 14:00, o 
último dia deve ser deixado antes do 12:00 horas

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 8 cafés da manhã y 8 jantares (água 
incluída). 
PC: 8 cafés da manhã, 8 almoços e 8 jantares 
(água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Templo de lótus, shahpura. 
Panorama de Jaipur, Palácio dos Ventos 
(exterior), Palácio Majaraha, Amber Fort. 
Excursão a Agra, Fatehpur Sikri e Taj Mahal. 
Excursão Jhansi, Orcha e Jain Templos de 
Khajuraho.

• Outras visitas e excursões: 
Tour panorâmico de Nova Deli, India Gate, 
Rashtrapati Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar. 
Visita panorâmica de Old Deli, Jama Mosque 
Masjid, Raj Gat. 
Visita panorâmica de Benares e AARTI cerimônia. 
Rickshaw andar em Deli ou Jaipur (gorjetas não 
incluído). 
Tour em Tonga até o estacionamento do Taj Mahal 
(gorjetas não incluídas).

• Entradas incluídas: 
Templo Birla. 
Qutub Minar 
Mausoléu de Mahatma Gandhi. 
Mesquita Jama Masjid 
Templo de Lótus 
Forte Amber 
Passeio de elefante no Forte Amber, 
Palácio do marajá. 
Fatehpur Sikri. 
Taj Mahal em Agra. 
Templos Jain em Khajuraho.

• Ônibus de luxo para toda a viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Rio Ganges (Benréses)

Namasté

Datas de saídas do Brasil

Maio 14 28

Junho 4 18

Setembro 17 24

Outubro 1 8 10 15 17

Outubro 22 24 29

Novembro 5 12 19

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 910

Spto. hab. individual maio-setembro ...... 390

Spto. hab. individual outubro-novembro .. 575

n  Spto. T. Alta .............................................. 55

Desconto méia pensão .............................. -120

10  dias  ... a partir de  910 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


