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2019-2020
Todas as segundas, quartas-feiras e sábados de 01 de abril 2019 à 30 de março 2020

A partir de 2.580 $

14

17 Dias
Visitando:  Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Benares / Katmandu / Pokhara / 

Parque Nacional Chitwan

ÍNDIA: O Triângulo de Ouro com 
Benares e Nepal

Saídas 2019 / 2020
A DELHI 

Dia 1º: Delhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º: Delhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a mesquita 
Jama Masyd, que está quase no meio da cidade 
antiga (Old Delhi) e é uma das maiores da Índia. 
Desde um dos extremos do pátio principal da 
mesquita, podemos apreciar o Forte Vermelho 
(Patrimônio da Humanidade). Mais tarde vamos 
até Raj Ghat, local onde Ghandi foi incinerado, 
para continuar com uma visita panorâmica dos 
edifícios governamentais ao largo do Raj Path e 
a imponente Porta da Índia. Visita ao templo Sikh 
de Bangla Sabih, onde observaremos o fervor com 
que os membros  da Irmandade escutam a leitura 
do livro. Para completar nosso percurso visitaremos 
o Qutub Minar (Patrimônio da Humanidade) de 72 
metros de altura, construído no século XII, que é 
o monumento mais antigo dos que sobraram em 
Delhi. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º: Delhi / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, a “cidade rosa” do Ra-
jasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais 
pitorescas do mundo. Dividida em 7 setores re-
tangulares, com ruas bem traçadas. Seu planeja-
mento é uma maravilha do urbanismo do século 
XVIII. Aqui poderemos encontrar a emblemá-
tica fachada do Palácio dos ventos. Chegada e 
check-in no hotel. Pela tarde faremos uma pa-
rada para podermos tirar fotos no Palácio Albert 
Hall e visitaremos o Templo Birla, santuário de 
mármore branco e rodeado de áreas verdes, 
dedicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 4º: Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. Este complexo de palácios imponente está no 
alto de uma colina,  o qual subiremos nas costas 
de um elefante para chegarmos ao local (lugares 
sujeitos a restrições).  Construído com arenito e 
decorado com mármores esculpidos que cobrem 
pisos e paredes e adornados com pinturas, lem-
bre-se de ver a magnificência com que muitos 
marajás costumavam viver. Continuaremos com 
uma visita panorâmica de Jaipur, no city Palace, e 
no Observatório de Jantar Mantar que ainda está 
em funcionamento de onde seremos capazes de 
observar a precisão dos instrumentos de pedra 
construídos no século XVIII.  Também passaremos 
no Palácio do Maharaja e seus museus. Regresso 
ao hotel, jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri 
/ Agra 
Café da manhã. Saída até Agra. Faremos nossa 
primeira parada em Abhaneri para admirar seus 
monumentos medievais dos rajputs como o poço 
Chand Baori e o Templo Harshat Mata dedicado 
ao deus Visnú. Continuaremos nosso passeio até 
a cidade abandonada de Fatehpur Sikri, cons-
truída pela imperador Mongol Akbar entre 1571 e 
1585. Foi a capital do império Mongol durante 14 
anos, dos quais teve que ser abandonado, apesar 
disso podemos contemplar sua magnifica arquite-
tura que mistura estilos mongóis e hindus. Conti-
nuamos até Agra, cidade que alternava com Delhi 
a capital do império Mongol. Visitaremos o jardim 
Mehtab Bagh, na outra margem do rio Yamuna 
para podermos admirar o Taj Mahal, um excelente 
lugares para os apaixonados em fotografia. Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 6º: Agra 
Café da manhã. Saída bem cedo para irmos con-

templar uma das 7 maravilhas do mundo, O Taj 
Mahal com os primeiros raios do sol. Passeio de 
charrete e visita do Taj Mahal, erguido entre 1631 
e 1654 por Shah Jahan em memória de sua esposa 
Mumtaz Mahal.. O monumento alcançou notorie-
dade especial pelo seu caráter romântico de sua 
inspiração. Continuaremos nossa visita ao Forte 
Vermelho, construído em arenito vermelho, pelo 
imperador mongol Akbar entre 1565 e 1573. É um 
complexo murado, que encerra em seus palácios 
e edifícios imponentes e cercado de um poço pro-
fundo que foi preenchido com água do rio Yamuna 
e reflete a arquitetura indiana sob Três imperadores 
mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Retorno 
ao hotel. Tarde livre, jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º: Agra / Delhi / Benares
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto de Delhi para pegarmos 
o voo (não incluído) com destino a Benares (Va-
ranasi em inglês), a cidade das “ Mil Escadas”, e 
além do mais, uma das mais sagradas da Índia. 
Chegada, traslado e check-in no hotel. Restante 
da tarde livre. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º: Benares
Ao amanhecer fazermos um passeio em barco 
pelo rio Ganges, para admirarmos los Ghats de in-
cineração e contemplaremos aos fiéis ao largo das 
escadarias, purificando-se e realizando suas ofe-
rendas na água. Depois daremos um passeio pelo 
labirinto de vielas da cidade, onde suas ruas são 
uma cena da vida local. Retorno ao hotel e café 
da manhã. Vamos fazer uma excursão a Sarnath, 
cidade onde o Buda deu seu primeira sermão. 
Aqui visitaremos seu museu, restos de estufas e 
o jardim com uma estátua do Buda. Regresso a 
Varanasi e traslado a margem do rio Ganges para 
assistir a cerimônia “Aart”, ritual religioso hindu 
de fogo e adoração. Poderemos desfrutar das 
oferendas, das quais resultam todo um espetá-
culo. Retorno ao hotel, jantar e acomodação.

Dia 9º: Benares / Delhi / Katmandu
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto internacional de Delhi 
para pegar voo até Katmandu (voo não incluído), 
capital do Nepal. Chegada e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre para descansar do largo voo 
e começarmos a tomar contato com esta maravil-
hosa cidade nos pés do Himalaia. Acomodação 
no hotel.

Dia 10º: Katmandu
Café da manhã. A continuação começaremos 
nossa primeira visita, a estuda de Swayambhu-
nath. A estuda de Swayambhunath, importantís-
simo centro de peregrinação para os budistas 
de todo o mundo.  Desde a sua privilegiada 
localização e rodeados pelos macacos que 
guardam o templo, teremos uma vista generosa 
da cidade e do vale do Katmandu. A cidade 
de Katmandu, antigamente conhecida como 
Kasthamandap deve seu nome a uma casa de 
madeira supostamente feita da madeira de uma 
árvore só que ainda está no centro desta encan-
tadora cidade. O Palácio Real, conhecido como 
Hanuman Dhoka Durban e sem dúvida a prin-
cipal atração de Katmandu e está em volta de 
muitos outros templos e monumentos o Kumari 
Ghar, o Templo Taleju…É também aqui, em 
pleno centro da cidade onde poderemos ver 
se tivermos sorte a deus vivente Kumari, criança 
de idade pré adolescente que representa a ima-
gem viva da deusa Kumari na atualidade. Com 
o rosto sério e distante, com cara de poucos 
amigos, deixa ser vista por poucos instantes 
desde a janela de seu “cativeiro” depois que 
tivermos chamado sua atenção para que saia 
um pouco de seu recolhimento. Pela tarde 
continuaremos até a cidade de Patrán, também 
conhecida como Lalitpur, a cidade das artes. A 
praça principal está cheia de numerosos tem-
plos e lugares sagrados, todos eles represen-
tantes da melhor tradução escultural e religiosa 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

11

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir a mais espetacular da Índia: os fortes e palácios do Rajastão, bem como o bazar de Jaipur, onde 
vamos realmente ver a vida palpitar na Índia. O emblemático Taj Mahal e o Forte Vermelho em Agra, assim como 
a herança colonial britânica em Delhi. Em Benares descobriremos o misticismo mais intenso da Índia. A visita 
dos ghats onde os peregrinos rezam e fazem suas abluções nos faz estremecer. A viagem para o Nepal significa 
entrar no país do Himalaia. Os templos e aldeias medievais em Kathmandu são mais que fascinante As paisagens 
sobre o Himalaia de Pokhara são espetaculares. Os picos de mais de 7 mil e 8 mil metros são um panorama único. 
No Parque Nacional Chitwan, faremos um safari montados em um elefante para admirarmos todos os tipos de 
fauna, como rinocerontes, etc. (até tigres às vezes) é uma experiência e tanto no país do Himalaia.
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do Nepal. O Krishna Mandir, do século XVII nos 
vigiará durante todos os momentos desde sua 
estratégica localização na praça central Patan. 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 11º: Katmandu / Manakamana /
Pokhara
Café da manhã. Saída pela estrada para a es-
tação do Teleférico de Kurintar e subida ao 
santuário hindu dedicado à deusa Manakamana. 
Com bom tempo podemos contemplar uma boa 
visão do Annapurna. Depois, continuaremos des-
cobrindo o interior do Nepal dirigindo através de 
belas paisagens de montanhas verdes por todo 
o caminho para Pokhara, que está localizado a 
cerca de 200 km a oeste de Katmandu. Durante 
este caminho, vamos viajar por uma bela estrada 
de montanha, ladeada pela fabulosa paisagem 
do Himalaia de um lado e do rio Trishuli. Che-
gada ao nosso resort em Pokhara. Pela tarde 
passeio no Lago Phewa (o segundo mais Largo 
de todo o país) com suas paisagens sensacionais. 
Retorno ao resort e acomodação.

Dia 12º: Pokhara
Café da manhã. Visits desta cidade espetacular 
que se tornou o ponto de partida de numerosas 
excursões e expedições as montanhas vizinhas. É 
a segunda cidade do país, localizado em frente 
ao maciço de Annapurna. Tour de Bindabashini, 
Devi’s Falls, caverna de Gupteshwor Mahadev, 
bairro tibetano com seus Mosteiros e com a 
esplêndida pirâmide de Machapuchare em sua 
vizinhança. Acomodação no hotel.

Dia 13º: Parque Nacional Pokhara / Chi-
twan
Café da manhã. Saída logo cedo para começar-
mos nossa rota para o Parque Nacional de Chi-
twan, considerado o “melhor santuário de vida 
selvagem “de toda a Ásia. Estaremos dois dias 
fazendo safáris de elefante, passeios na natureza 
e na selva e canoagem rio abaixo. Aqui pode-
remos observar tigres, rinocerontes, leopardos, 

gazelas, veados, javalis, crocodilos e elefantes. 
A região é habitada pela aldeia única do Tharus. 
Acomodação em pensão completa.

Dia 14º: Parque Nacional de Chitwan
Partida muito cedo de manhã, com um pouco 
de chá / café para aquecermos pois hoje tere-
mos um dia intenso. Vamos começar a velejar em 
canoa tradicional em um silencioso tour pelo rio 
Rapti, observando os pássaros aquáticos e todos 
os tipos de animais nas margens do rio, incluindo 
nossos “amigos”, os crocodilos. Retorno para 
o lodge através da selva e café da manhã. Em 
seguida, conheceremos as tarefas diárias dos 
elefantes do parque. Visita aos estábulos e o rio 
onde eles se banham. Pela tarde, Caminharemos 
pela exuberante natureza para descobrirmos os 
animais e plantas do parque. Retorno para o 
lodge. Vamos assistir a uma dança tradicional de 
canas conhecidas como Tharu, acompanhada de 
um jantar para terminar este dia. Acomodação 
em pensão completa.

NOTA: As atividades na selva podem variar de 
acordo com as perspectivas diárias dos avista-
mentos da vida selvagem.

Dia 15º: Parque Nacional Chitwan / Kat-
mandu
Hoje, depois do nosso já conhecido café e chá 
da manhã, faremos outra excursão na selva para 
ver o despertar do dia em Chitwan, quando a 
atividade na selva é frenética. Retorno ao hotel 
para tomarmos café da manhã. Mais tarde volta-
remos para Katmandu. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 16º: Katmandu
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade e 
fazer as últimas compras. Acomodação no hotel.

Dia 17º: Katmandu
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Annapurna, Himalaya

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Transporte em ônibus ou mini ônibus com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário nos hotéis ou restaurantes locais. 
• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, se não, se realizará em jeep).
• Serviço de guia em espanhol no tour local.
• Visita do Templo de Manakamana em teleférico.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Impostos locais e taxa de serviço.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Benarés Grapevine 3* Rivatas 4* Rivatas, Madin 4*

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*

Pokhara Atithi Resort and Spa 4* Atithi Resort and Spa 4* Atithi Resort and Spa 4*

P.N. Chitwan Safari Adventure Lodge Safari Adventure Lodge The Landmark Forest Park 4*

Hotéis previstos ou similares

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de camera de vídeo nos templos.
• Voos internos mencionados por separado.

Não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14:00 e 12:00 respectivamente.
• Taj Mahal está fechado todas as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na subida do forte de Amber em Jaipur, em alternativa 

poderá subir em jeeps se não for possível o elefante.
• Preços não válidos de 20 de dezembro 2019 à 5 de janeiro 2020.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon.

Notas Importantes

Suplemento Voos internos
(sujeito modificações) $

Suplemento Voo Delhi / Banares  / Delhi / Katmandú : Por persona NETO 295 $
Suplemento Voo Delhi / Banares  / Delhi / Katmandú / Delhi: Por persona NETO 465 $
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Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM806

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

1 Abr - 21 Set 2.580 960 2.750 1.085 2.765 1.190

23 - 28 Set 2.620 995 2.775 1.175 2.855 1.275

30 Set - 23 Mar 20 2.810 1.120 3.090 1.330 3.175 1.520

$


