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tacular. Subiremos até seu pátio forti-
ficado para ver suas dependências. 
Regresso a Jaipur aonde visitaremos 
o Palácio do Marajá e seu museu, o 
Observatório Jai Singh e o Tipolia 
Bazar, aonde poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio 
dos Ventos. Alojamento no hotel.  

Dia 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra  
• Quinta-feira • Café da manhã. 

Saída por estrada com destino a 
Agra, visitando pelo caminho a cida-
de abandonada de Fatehpur Sikri, 
construída pelo imperador Akbar no 
século XVI. Chegada a Agra, situada 
às margens do rio Yamuna, foi a 
capital do império mongol em seu 
máximo esplendor. Visitaremos o Taj 

Mahal, obra-prima da arquitetura 
mongol, monumento funerário cons-
truído pelo Sah Jahan como símbolo 
do seu amor a sua mulher Mumtaz 
Mahal, hoje é uma das maravilhas do 
mundo. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Agra 
• Sexta-feira • Café da manhã. 

Visita do Forte Vermelho cujo inte-
rior conserva a Mesquita da Pérola e 
belos palácios com esplêndidas vistas 
do Taj Mahal. Alojamento no hotel. 

Dia 7º Agra/Déli 
• Sábado • Café da manhã. 

Traslado por estrada a Déli. Tempo 
livre. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto.

Cód. 13506CR

Índia: 

TAJ MAJAL - AGRA

FUERTE AMBER - JAIPUR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 

- Déli: The Lalit (Luxo) 
- Jaipur: ITC Rajputana Luxury / Trident (Luxo) 
- Agra: Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Luxo) 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 

- 6 cafés da manhã e 1 almoço (sem bebidas). 
- Guia acompanhante da Politours desde a Espanha para grupos 
compostos por um mínimo de 20 pessoas: Para grupos com-
postos entre 6 e19 pessoas, assistência de um guia de língua 
espanhola para todo o percurso na Índia. De 2 a 5 pessoas, 
guias locais em espanhol (segundo disponibilidade). 

- Assistência e traslados em aeroportos em inglês. 
- Seguro de viagem.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Também não haverá desconto / reembolso para serviços 
não utilizados durante a viagem. 
- A viagem não inclui vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos. 
Rogamos consultar. 
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Dia 1º Déli 
• Domingo 
Chegada à Déli. Traslado ao hotel. 

Dia 2º Déli 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Visita da Velha Déli, começando 
pelo Raj Ghat, lugar onde foi incine-
rado Ghandi, o Templo Sikh de Ban-
gla Sabih, a Grande Mesquita 
Jamma Mashid, construída pelo Sha 
Jahan e a agitada Rua de Chandni 
Chowk. Já em Nova Déli, no passeio 
do Raj Path, passaremos em frente 
dos edifícios coloniais do Parlamento 
e a Porta da Índia. Visita ao Qutub 
Minar. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Déli/Samode/Jaipur 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída por estrada para Samode, 
pequena localidade a 42 km, aonde 
se encontra seu Palácio do século 
XVIII, transformado em hotel, desta-
cando seu impressionante “Salão dos 
Espelhos” (Durbar Hall). Continuação 
a Jaipur, também conhecida como 
“A Cidade Rosa”. Alojamento no 
hotel. 

Dia 4º Jaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita ao Forte de Amber, que desde 
a estrada oferece uma imagem espe-

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 799 USD

Acomodação
Base Base Base 
6 pess. 4 pess. 2 pess.

HOTÉIS 

LUXO
Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  

1 ALMOÇO e 10 VISITAS

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

Suplementos 
Preço voo Madri/Déli/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde.......... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

En quarto duplo 799 839 949 

Suplemento quarto individual.......................................................... 435

Déli ●

DATAS DE SAÍDA (De 16 Abril a 30 Setembro 2019) 
- Saídas DOMINGOS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS


