
15Mapamundi: Índia 
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

A partir de 1.960 $
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Índia Milenar
14 Dias
Visitando:   Delhi / Mandawa / Bikaner / Pokharán / Jaisal-

mer / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Jaipur / 
Fathepur Sikkri / Agra / Varanasi

Dia 1º (Dom): Delhi 
Chegada a Delhi e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Delhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a mes-
quita Jama Masyd, uma das maiores da Índia e 
do Raj Ghat, local onde Ghandi foi cremado. Visita 
panorâmica dos edifícios governamentais e a im-
ponente Porta da Índia. Visita ao templo Sikh de 
Bangla Sabih e Qutub Minar construído no século 
XII, que é o monumento mais antigo dos que so-
braram em Delhi. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Delhi / Mandawa
Café da manhã. Saída até Mandawa e caminhada 
através de suas ruas coloridas com fachadas dos 
“havelis”. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Mandawa / Bikaner
Café da manhã. Partida para Bikaner, cidade for-
taleza cercada por muralhas, conhecida por seus 
artesanatos e palácios. Visita do Forte Junagarh. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Bikaner / Pokharan / Jai-
salmer
Café da manhã. Partida para Pokharan e visita de 
seu forte. Passaremos pelo deserto de Thar para 
chegar a Jaisalmer, a “cidade dourada”. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Jaisalmer
Café da manhã. Visita de sua famosa fortaleza 
que no interior é o palácio Maharaja Mahal e 
vários templos. Também visitaremos as “Have-
lis”, antigas casas senhoriais. À tarde, passeio de 
camelo pelas dunas e nos aproximaremos dos 
“chatris”, antigos túmulos, de onde podemos as-
sistir o pôr do sol. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Jaisalmer / Jodhpur
Café da manhã. Partida para Jodhpur, conhecida 

como a Cidade Azul por causa da cor que pintam 
as casas. Visita do Forte Meherangarh com seus 
pátios e palácios perfeitamente preservados e vi-
sita do mausoléu branco Jaswant Thada. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur
Café da manhã. Partida para Ranakpur e visita do 
templo Adinath, o maior e mais bonito templo 
Jain na Índia. Tudo é construído em mármore 
branco. Almoço. Continuação até Udaipur, um 
oásis no deserto. Acomodação no hotel.

Dia 9º (L): Udaipur
Café da manhã. Visita do Palácio dos Marajás nas 
margens do Lago Pichola, um museu cheio de 
pátios, quiosques, terraços e galerias e o jardim 
das Damas de Honra. Vamos terminar com um 
passeio de barco no Lago Pichola (sujeito ao 
nível da água). Jantar e acomodação no hotel.

Dia 10º (M): Udaipur / Jaipur
Café da manhã. Saída para Jaipur, capital do 
estado do Rajastão e conhecida como Cidade 
Rosa. À tarde, assistiremos à cerimônia de Aarti 
no Templo de Birla. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 11º (X): Jaipur
Café da manhã. Visita de Amber Fort, no topo 

de uma colina que vamos subir nas costas 
de um elefante (lugar restrito) ou em jipes. 
Retorno a Jaipur, onde visitaremos o Palácio 
do Maharaja, seu museu e o Observatório Jai 
Singh. Poderemos contemplar a espetacular 
fachada do Palácio dos Ventos, convertido em 
emblema da cidade. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 12º (J): Jaipur / Abhaneri / Fathepur 
Sikkri / Agra
Café da manhã. Saída para Abhaneri e visita de 
seus monumentos medievais e a cidade abando-
nada de Fatehpur Sikkri. Chegaremos em Agra e 
visitaremos o Taj Mahal, aproveitando as luzes do 
pôr-do-sol. Vamos contemplar este espetacular 
conjunto arquitetônico, considerado uma das 7 
maravilhas do mundo moderno. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 13º (V): Agra
Café da manhã. Visita do Forte Vermelho, um 
complexo murado que abriga palácios e edifícios 
imponentes. Visita do ashram da Madre Teresa. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 14º (S): Agra / Delhi
Café da manhã. Traslado pela estrada até Delhi. 
Jantar em um hotel próximo ao aeroporto. Tras-
lado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

• 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 menciona-
das no itinerário. 

• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, 
se não, se realizará em jeep).

• Serviço de guia em espanhol em tour regular.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Passeio de camelo pelas dunas em Jaisalmer.
• Passeio de lancha (compartida) pelo Lago 

Pichola em Udaipur.
• 2 garrafas de água por pessoa durante o 

circuito.
• Impostos locais e taxa de serviço.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria B Categoria A
Delhi Crowne Plaza Mayur 5* Le Meridien, Lalit 5* sup
Mandawa Vivana Haveli (Heritage) Mandawa Castle (Heritage)
Bikaner Laxmi Niwas (Heritage) Laxmi Niwas (Heritage)
Jaisalmer Rawalkot 4* Desert Palace 4*
Jodhpur Umed 3* sup Indana Palace 4* sup
Udaipur Rajputana 4* Trident, Anantha 5*
Jaipur Lemon Tree 4* Hilton 5*
Agra Four Points Sheraton, Crystal Sarova 4* Radisson Blu 5*
Varnasi Rivatas by Ideal 4* Ramada Plaza/Taj Gateway 5*

Hotéis previstos ou similares

 Fuerte Amber
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Abril 28
Maio 12
Junho 2, 16, 30

Julho 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Setembro 8, 15, 22, 29

Outubro 13, 20, 27 
Novembro 10, 17, 24
Dezembro 22

Janeiro 12
Fevereiro 9
Março 8, 29
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• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário.

• Pagamento de camera de vídeo nos templos.
• Recomendamos saída de Delhi  em voo após 

às 22:00.

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

INTRODUÇÃO
Algumas pessoas dizem que o Rajastão, o estado dos Rajputs, os sen-
hores feudais dos turbantes e os grandes bigodes, é o país dos Palácios 
e do Forte. Vamos fazer um tour pelo deserto de Thar para descobrir 
os palácios mais sumptuosos e vamos mesmo ficar em alguns deles. Em 
Udaipur vamos ver os palácios em frente ao Lago Pichola, em Ranakpur 
um dos templos mais fascinantes do país. E, claro, vamos terminar a via-
gem em frente ao monumento mais emblemático do país: o Taj Mahal, o 
monumento dedicado ao maior e mais belo amor do mundo.

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM809

Categoria B Categoria A
Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

28 Abr - 15 Set 1.960 740 2.300 1.005
22 Set 2.055 815 2.480 1.180
29 Set 2.870 1.390 3.410 1.860

13 Out - 24 Nov 2.920 1.440 3.490 1.935
22 Dez 3.290 1.675 3.935 2.225

12 Jan - 29 Mar 20 2.920 1.440 3.485 1.940
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