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TEMPLO JAINISTA DE DZINIJSKA - RANAKPUR

Cód. 13506RR

Rajasthan

FORTE MEHERANGARH - JODHPUR

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos. 
Rogamos consultar.  
- Em algunas fases do circuito o número de passagens podem variar.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Déli: The Lalit (Luxo) 
Pushkar: Pushkar Resort (Primeira) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace / The Trident (Luxo) 
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primeira Superior) 
Samsara: Manvar Resort (Primeira) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primeira) 
Bikaner: Gajner Palace / Laxmi Niwas Palace (Primeira) 
Jaipur: Trident / ITC Rajputana Sheraton (Primeira Superior) 
Agra: Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Primeira Superior)

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 12 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- 12 cafés da manhã, 3 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com guias locais em idioma 
espanhol. 
- Guia acompanhante de Politours para grupos compostos por 
um mínimo de 20 pessoas: Para grupos compostos entre 6 e 
19 pessoas, assistência de um guia de língua espanhola para 
todo o percurso na Índia. De 2 a 5 pessoas, guias locais em 
inglês/espanhol, exceto em Jodhpur, que são guias locais de 
língua inglesa. (segundo disponibilidade). 
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis segundo o pro-
grama. 
- Seguro de viagem. 
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como a "Cidade Rosa", visitando 
em rota o Templo Deshnok. Chega-
da a Jaipur e traslado ao hotel. Alo-
jamento. 

Dia 10º Jaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita ao Forte de Âmbar, que desde 
a estrada oferece uma imagem espe-
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 Trípoli 
Bazar, aonde poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio 
dos Ventos. Alojamento no hotel. 

Dia 11º Jaipur/Fatehpur Sikri/ 
Agra 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada com destino a 
Agra, visitando pelo caminho a 
cidade abandonada de Fatehpur 
Sikri, construída no século XVI. Che-
gada a Agra, situada às margens do 
rio Yamuna. Visita do Forte Vermel-
ho cujo interior conserva a Mesquita 
da Perola e belos palácios com 
esplendidas vistas do Taj Mahal.  Visi-
taremos o Taj Mahal, obra prima da 
arquitetura mongol. Alojamento no 
hotel.   

Dia 12º Agra/Déli 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada para Déli. Chega-
da. Alojamento no hotel. 

Dia 13º Déli 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora prevista nos trasladaremos 
ao aeroporto.

Dia 1º Déli 
• Segunda-feira 
Chegada a Déli e traslado ao hotel. 
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, ao longo 
do Raj Path, passaremos em frente 
dos edifícios coloniais do Parlamento 
e a Porta da Índia. Visita ao Qutub 
Minar, de 73 m de altura, construído 
no século XII. Alojamento no hotel. 

Dia 2º Déli/Ajmer/Pushkar 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado a estação 
de trem para pegar o Ajmer Shatab-
di. Chegada a Ajmer e continuação 
por estrada a Pushkar. À tarde visi-
taremos esta tranquila cidade e seu 
lago sagrado. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Pushkar/Udaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Saída a Udaipur, situada as margens 
do Lago Pichola. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 

Dia 4º Udaipur 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Visita do Palácio dos Marajás, que 
guarda valiosas coleções de miniatu-
ras. Está situado no alto de uma coli-
na, onde se encontram os Jardins das 
Damas de Honor (Sehellon Ki Bari) 
com belas fontes e lagoas de estilo 
mongol. Alojamento 

Dia 5º Udaipur/Jodhpur 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço em 
Ranakpur 
Saída por estrada a Ranakpur, com-
plexo de templos jainistas, situados 
no aprazível vale de Aravali. O maior 
deles, dedicado a Adinath foi cons-
truído em 1489 e dispõe de 29 salas, 
cujo telhado esta suportado por 
1.444 colunas trabalhadas com des-
enhos únicos. Continuação por estra-
da a Jodhpur, situado na margem do 
Deserto do Thar, se encontra aos pés 
de uma altiva fortaleza, com seu 
recinto amuralhado, um dos mais 
interessantes da Índia. Alojamento.

Dia 6º Jodhpur/Samsara 
• Sábado • Café da manhã + jantar 
Visita do Forte Meherangarh, em 
cujo interior se encontram pátios e 
palácios perfeitamente conservados, 
com destaque para o Palácio Moti 
Mahal. De volta à cidade, pararemos 
em Jaswant Thada, mausoléu de 
mármore branco construído em 
memória de Maharaja Jaswan Singh 
II. Saída por estrada através do deser-
to de Thar para chegar a Samsara, 
chegada e safari através das dunas, 
passeio de camelo. 

Dia 7º Samsara/Jaisalmer 
• Domingo • Café da manhã. 
Continuação a Jaisalmer, a "Cidade 
Dourada", chamada assim pela cor 
da pedra arenito com a qual foi cons-
truída. As casas coloridas no por do 
sol faz com que seja considerado um 
dos lugares mágicos da Índia. Visita-
remos o Forte, do século XII, em cujo 
interior se encontram palácios de 
marajás, templos hindus e Jainistas. 
De volta à cidade, visitaremos os 
"Havelis", antigas casas senhoriais 
construídas no s. XVII pelos comer-
ciantes ricos, cujas fachadas são 
autênticos bordados de pedra. Mais 
tarde, visitamos os "chatris", túmu-
los antigos localizados na periferia da 
cidade, onde poderemos assistir ao 
pôr do sol e as cores em sua muralha. 
Alojamento no hotel. 

Dia 8º Jaisalmer/Bikaner 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Pela manhã saída de Jaisalmer para 
Bikaner via Pokharan por estrada, 
visitando em rota o Templo Des-
hnok (300 km, 6-7 horas). Chegada 
e traslado ao hotel. Na parte da 
tarde, visita da cidade de Bikaner 
com o seu impressionante forte Juna-
garh - construído no século XVII, os 
havelis e os templos jainistas. 

Dia 9º Bikaner/Deshnok/Jaipur 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visita aos templos de 
jainistas seu impressionante forte de 
Junagarth – construído no século 
XVII. Continuação da nossa jornada 
para Jaipur, também conhecida 

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.470 USD

HOTÉIS 
Primeira/ 

Primeira Sup/Luxo

GUIA ACOMPANHANTE GARANTIDO

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ,  
3 ALMOÇOS, 1 JANTAR no DESERTO +  

1 JANTAR e 27 VISITAS

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

Suplementos 
Extensão Khajuraho/Benarés ....................................................................... Consultar 

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 2 pessoas)

En quarto duplo .............................................................................................. 2.470 

Suplemento quarto individual ...................................................................... 825

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS


