
11Índia

A partir de 2.152$
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12 Dias
Visitando:   Chennai / Mahabalipuram / Kumbakunam / Trichy / Madurai / Munnar / Kumarakom / Cochin

Sul da Índia

Dia 1º: (Dom) Madras (Chennai)
Chegada a Chennai, capital do estado de Tamil 
Nadu. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 2º: (Seg) Madras / Mahabalipuram
Café da manhã. Passeio panorâmico de Madras 
e saída pela estrada para Mahabalipuram. Visita 
do complexo monumental de Mahabalipuram: 
Templo da Costa , a Grande Rocha, um dos 
lugares mais bonitos para a sua rica decoração 
que se reproduz a mítica Descida de Ganges e 
os Cinco Rathas, cinco pequenos templos mo-
nolíticos consagrados ao deus Shiva e formando 
um conjunto de beleza excepcional para suas 
esculturas de pedra monolíticas. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º: (Ter) Mahabalipuram / Kanchipu-
ram/ Mahabalipuram
Café da manhã. Dia inteiro de excursão e visitas 
aos templos de Kanchimpuram. Esta cidade é 
considerada na Índia uma das mais sagradas do 
hinduísmo, conhecida nos tempos antigos como 
Kachi, e com mais de mil templos está localizado 
no rio Palar, e é conhecida por seus templos e 
saris de seda. Após a visita aos templos, volto a 
Mahabalipuram. Acomodação no hotel.

Dia 4º: (Qua) Mahabalipuram /Kum-
bakunam
Café da manhã .Partida pela estrada para Kum-
bakunam, visitando a caminho em Chidambaram 
o Templo de Brihadeeshwarar, santuário do shiva 
Nathraja. Então para Gongaykondacholapuram, 
onde vamos admirar Templo de pedra braha-
deeswar. Viagem terminar por estrada até chegar 
a Kumbakunam. Pela tarde, visitaremos o Templo 

Airawateswara perto da aldeia de Darasuram. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º: (Qui) Kumbakunam/Tanjore/Tri-
chy
Café da manhã. Saida pela  estrada para Tanjore. 
Visitar ao Templo de Brihadeswara, considerado 
o templo mais perfeito na arquitetura dravidíca . 
Continuação até  Trichy. À tarde subida ao Forte 
da Rocha, com a Passagem das Cem Colunas, 
coroado pelo templo dedicado ao Deus Vi-
nayaka. Na Ilha Srirangam, sobre  o rio Kaveri, 
visitaremos o grande Templo Ranganathswami. 
Acomodação no hotel.

Dia 6º: (Sex) Trichy / Chettinad / Madurai
Café da manhã.Vamos sair pela estrada em di-
reção a  Madurai visitando a rota de Chettinad, 
onde podemos visitar  os edifícios pitorescos de 
suas casas. Chegada em Madurai. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º: (Sab) Madurai
Café da manhã.  Na primeira hora do dia pas-
seio para ver o coloração do Mercado das Flo-
res, um dos mais importantes ul da Índia e do 
Ghat Dhobi. Visitaremos o Lago Mariamman 
Teppakhulam, o Palácio de Tirumalay Kayak e 
o grande Templo de Meenakshi, localizado no 
coração da cidade. Visita de Dhobi Ghat e o Mer-
cado de Flores e Vegetais, um dos  maiores  da 
Índia. É aconselhável participar durante a noite 
da  cerimônia de encerramento das portas do 
Templo. Acomodação no hotel.

Dia 8º: (Dom) Madurai / Munnar
Café da manhã. Saida pela estrada em direção  

a Munnar, famoso  por ser um dos maiores 
produtores de chá  no Sul da Índia. Visitar uma 
fábrica de chá para conhecer o processo de ela-
boração, continuando a Barragem Mattupetty 
e o mercado local da cidade. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º: (Seg) Munnar / Kumarakom
Café da manhã. Saída pela  rodoviária para a re-
gião “Backwaters”até chegarem a Kumarakum, 
localizado nas margens do Lago Vembanad,  
uma região úmida  e uma grande variedade fl o-
res dão início ao  passeio pelo lago  com seus 
centenas de canais  é conhecida como “Veneza 
do Oriente” “Backwaters” . Chegada em Kuma-
rakom e traslado para o hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 10º: (Ter) Kumarakom / Cochin
Café da manhã e almoço. Saída pela  estrada 
para Alleppey, onde faremos a caminhada atra-
vés dos canais em uma casa de barco. Retorno  
para Cochim. Acomodação no hotel. 

Dia 11º: (Qua) Cochin
Café da manhã. De manhã ,visite Cochin, in-
cluindo a Sinagoga Judaica e visita ao Palácio 
Holandês com seus maravilhosos murais repre-
sentando A história completa de Ramayana em 
suas paredes. Vamos terminar a visita assistindo a 
chamativa pesca  china que se estende ao longo 
da costa de Kerala. Acomodação no hotel. 

Dia 12º: (Qui) Cochin
Café da manhã . Na hora apropriada, traslado ao  
aeropuerto para embarque  em voo de  retorno.  
Fim dos nossos serviços 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

1

• Traslados  aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus  o micro ônibus com ar  

acondicionado.
• Acomodação nos hotéis indicados ou  similares.
• Café da manhã diário e refeições conforme o 

programa em  hotéis ou  restaurantes locais.
• Serviço de guia acompanhante de idioma es-

panhol en tour regular.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Impostos locais e taxas de serviços 
• Seguro de Assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A

Chennai Lemon Tree 4* The Residency Tower 5*

Mahabalipuram Grand Bay Resort 4* Grand Bay Resort 4*

Kumbakunam Paradise Resort 3* Mantra Koodam 4*

Trichy Sangam 3* Sangam 3*

Madurai Poppy 4* Heritage 5*

Munnar Silver Tips 5* Blanket 5*

Kumarakom Lake Song 3* Coconut Lagoon 5*

Cochin Holiday Inn 5* Crowne Plaza 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas, male-
teiros, vistos, seguros, lavanderia e chamadas 
tetônicas 

• Visitas e excursiones não  especifi cados no 
itinerário.

• Serviços de Videos realizados nos  templos.
• Vistos 

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída  dos hotéis são 

14h00 e 12h00  respectivamente.
• O Palácio Holandês e a Sinagoga estão  fe-

chados de sextas-feiras e sábados.
• Consultar suplementos de Natal e  Final de 

Ano. 

Nota Importante

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir o mais espetacular do sul da Índia. Chegamos em Chennai uma das quatro maiores metró-
poles da Índia. Vamos fazer uma viagem visitando o complexo monumental de Mahabalipuram, os templos 
de Kanchimpuram, Tanjore uma das cidades mais antigas, em Madurai vamos ver o mercado de fl ores colori-
das, vamos atravessar plantações de chá até chegarmos A Cochin, considerada a Rainha do Mar Arábico por 
sua importância no comércio de especiarias na costa do Mar Arábico desde o século XIV.

Abril 5

Julho 5, 18

Agosto 2, 9, 16

Setembro 6, 20

Outubro 4, 18

Novembro 1, 15, 29

Dezembro 27

Março 21

2020 2021

Saídas 2020 / 2021 
A CHENNAI 

Cochín

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Sur de India

Temporada
Iti. MM807

Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indiv. Duplo Sup. Indiv.

05 Abr - 03 Out 2.152 841 2.355 1.043

04 Out - 26 Dez 2.286 984 2.595 1.247

27 Dez 20 - 20 Mar 21 2.566 1.138 3.026 1.462

21 Mar - 31 Mar 2.286 984 2.595 1.247
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