
62 Mapamundi para dois: Circuito

Escocia

Mapamundi para DOIS:2
7

A partir de 1.315 $

9 Dias
Visitando:  : Delhi / Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra / Katmandú

“Índia e Nepal”

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

de 4* e 5*, em apartamento duplo
• Regime de pensão completa conforme indi-

cado no itinerário.
• Transporte em veículo com ar condicionado  
• Guia acompanhante de idioma espanhol na 

Índia e Guia local de idioma espanhol en 
Nepal.

• Entradas a todos monumentos indicados.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário. 

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, nenhuns extras nos hotéis etc.

• Voo interno Delhi/Kathmandú.

Não incluiNO

Dia 1º(Qui): Delhi
Chegada a Delhi pela manhã. Iniciamos o dia 
com a vista da cidade com a mesquita Jama 
Masyd, que está quase no meio da cidade an-
tiga (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. Almoço logo após. 
Visita ao templo Sikh de Bangla Sabih, onde 
observaremos o fervor com que os membros da 
Irmandade escutam a leitura do livro. Para com-
pletar nosso percurso visitaremos o Mirante de 
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 2º (Sex): 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 
retangulares, com ruas bem traçadas. Seu pla-
nejamento é uma maravilha do urbanismo do 
século XVIII. Aqui poderemos encontrar a emble-
mática 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, de-
dicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 3º (Sab): Jaipur
Café da manhã. Manhã livre com possibilidade de 
realizar a excursão opcional do Forte Amber (P+), 
Saida para visitar Forte Amber que desde da es-
trada nos brinda com uma imagem espetacular. 
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, lembre-se 
de ver a magnificência com que muitos marajás 
costumavam viver. Almoço. 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 4º (Dom): Jaipur / Abhaneri / Fathe-
pur 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 de-
dicado ao deus Visnú. Continuaremos nosso pas-
seio até a cidade abandonada de Fatehpur Sikri, 
construída pelo imperador Mongol Akbar entre 
1571 e 1585. Foi a capital do império Mongol 
durante 14 anos, dos quais teve que ser aban-
donado, apesar disso podemos contemplar sua 
magnifica arquitetura que mistura estilos mon-
góis e hindus. Almoço Continuamos até Agra, 
cidade que alternava com Delhi a capital do 
império Mongol. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Agra
Café da manhã e manhã livre. Possibilidade de 
realizar uma excursão opcional (P+) para visitar 
contemplar 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 
notoriedade especial pelo seu caráter romântico 
de sua inspiração. Retorno ao hotel para o café 
da manhã. Resto da manhã livre para descasar. 
Almoço. Na parte da tarde continuaremos nossa 
visita ao Forte Vermelho, construído em arenito 
vermelho, pelo imperador mongol Akbar entre 
1565 e 1573. É um complexo murado, que en-
cerra em seus palácios e edifícios imponentes 
e cercado de um poço profundo que foi preen-
chido com água do rio Yamuna e reflete a arqui-
tetura indiana sob Três imperadores mongóis: 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Retorno ao hotel. 
Tarde livre, jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Agra / Delhi / Katmandú
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto internacional de Delhi para 
pegar voo até Katmandu, chegada a capital do 
Nepal. Chegada e traslado ao hotel. Kathmandu 
está centralizado entre as montanhas que supe-
ram 3000 metros de altitude. O bairro antigo é 

característico do grande número de templos e 
palácios budistas e hindus. Restante do dia livre. 
Jantar de boas viandas e acomodação no hotel 

Dia 7º (Qua): Katmandú
Café da manhã. começaremos nossa primeira vi-
sita fazendo um percurso os principais santuários 
religiosos e os principais lugares no centro his-
tórico. Visitaremos a estuda de Swayambhunath, 
importantíssimo centro de peregrinação para 
os budistas de todo o mundo, construída sobre 
uma colina tem uma bela vista do vale. Também 
veremos a praça de Durbar e Hanuman Dhoka 
, a antiga residência real, o Kasthamandap , o 
Templo Shiva e Parvati, Machendra Bahal, lugar 
sagrado dos budistas e hindus, o Palácio da 
Deusa Kumari onde vive criança de idade pré 
adolescente que representa a imagem viva da 
deusa Kumari na atualidade. E os bazares que 
se encontram aos arredores. Almoço. Pela tarde 
continuaremos nossa visita a cidade de Patrán, 
também conhecida como Lalitpur, a cidade das 
artes. A praça principal está cheia de numerosos 
templos e lugares sagrados, todos eles represen-
tantes da melhor tradução escultural e religiosa 
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. Jantar e acomodação.

Dia 8º (Qui): Katmandú
Dia libre em regime de pensão completa. Pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional 
(P+) a população de Bhaktapur, Pashupatinath 
e Bothnath. Visita a cidade Bhaktapur, “o povo 
devoto”. Cidade medieval é um autêntico museu 
ao ar libre declarado (Patrimônio da Humani-
dade) pela UNESCO. Continuaremos até Pas-
hupatinah, um templo hindu muito importante 
dedicado ao Deus Shiva por onde passa o rio 
sagrado Bagmati e onde se crema os defuntos. 
Almoço. Terminaremos nossas visitas com Bou-
danath, uma grande estuda no centro budista de 
peregrinação e meditação, onde se pode disfru-
tar o ambiente dos refugiados tibetanos que 
vão girando sua cabeça em orações. Retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação.

Dia 9º (Sex): Katmandú
Café da manhã e tempo libre. Em horário apro-
priado traslado ao aeroporto para voo de re-
gresso. Fim dos nossos serviços 

Agra

Cidade Hotéis 4*/5*

Delhi Holiday Inn Manyur 4*

Jaipur Golden Tulip 4*

Agra Ramada 4*

Katmandú Annapurna 5*

Hotéis previstos ou similares
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Saídas 2019
A DELHI: QUINTA FEIRA   

• Hotéis – Check-in entradas nos hotéis são das 
14h00 pm. Check-out saída 12h00 pm.

• Horário previsto de chegada a Delhi 06h00 am. 
Para outros horários consultem possibilidade 
de suplemento de traslado e noites adicional.

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Jaipur: Excursão Forte de Amber: passeio 

com de elefante, para visitar a impressionante 
fortaleza de Amber.

• Agra Visita de Taj Mahal: para conhecer uma 
das 7 maravilhas do mundo.

• Katmandú: Visita de Bhaktapur, Pashupatinath 
e Patán: populações do vale de Kathmandú 
com grande história, templos, cultura e pai-
sagens 

• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

230 $ INCLUI 3 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2902

Duplo Supl. Individual

Temporada única 1.315 435

$

INDIA

NEPAL

Delhi

Agra
Jaipur

Katmandú

2 2

1

2

3

Voo internacional Delhi / Katmandú:
205 $ neto por pessoa

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações) $

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