
14 Índia

Dia 1º(Ter): Délhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º(Qua): Délhi 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a Mes-
quita Jama Masjid, uma das maiores da Índia. Mais 
tarde, nos aproximamos de Raj Ghat, onde Ghandi 
foi cremado, continuar com uma visita panorâmica 
dos edifícios governamentais ao largo do Raj Path  
e do imponente Portão da Índia. Visite o Templo 
Sikh em Bangla Sabih, onde observaremos o fer-
vor com que os membros da Irmandade ouvem a 
leitura do Livro. Finalmente visitaremos o Qutub 
Minar (Patrimônio Mundial da Humanidade) de 72 
metros, sendo o monumento mais antigo de Délhi. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º(Qui): Délhi / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, conhecida como a “cidade 
rosa”, devido à cor de seus edifícios. Chegada 
e check-in no hotel. À tarde, vamos fazer uma 
parada para ser capaz de tirar fotos no Palácio 
Albert Hall e visitar o Templo Birla, um santuário 
de mármore branco cercado por áreas verdes. 
dedicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 4º(Sex): Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. 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 magnifi cência com 
que muitos marajás costumavam viver. Continua-
remos com uma visita panorâmica de Jaipur, no 
city Palace, e no Observatório de Jantar Mantar 
que ainda está em funcionamento de onde se-
remos capazes de observar a precisão dos ins-
trumentos de pedra construídos no século XVIII.  
Também passaremos no Palácio do Maharaja e 
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seus museus. Regresso ao hotel, jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º(Sab): 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. Continuare-
mos nosso passeio 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 
abandonado, apesar disso podemos contemplar 
sua magnifi ca arquitetura que mistura estilos 
mongóis e hindus. Continuamos até Agra, cidade 
que alternava com Delhi a capital do império 
Mongol. Visitaremos o jardim Mehtab Bagh, na 
outra margem do rio Yamuna para podermos ad-
mirar o Taj Mahal. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º(Dom): Agra 
Café da manhã. Saída bem cedo para irmos con-
templar 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 notorie-
dade especial pelo seu caráter romântico de sua 
inspiração. Continuaremos nossa visita ao Forte 
Vermelho, construído em arenito vermelho, pelo 
imperador mongol Akbar entre 1565 e 1573. É um 
complexo murado, que encerra em seus palácios 
e edifícios imponentes e cercado de um poço pro-
fundo que foi preenchido com água do rio Yamuna 
e refl ete a arquitetura indiana sob Três imperadores 
mongóis: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Retorno 
ao hotel. Tarde livre, jantar e acomodação.

Dia 7º(Seg): Agra / Délhi / Dubai 
Café da manhã. Pela tarde, saída pela rodovia 
com destino aeroporto de Delhi. Chegada e 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Dubai( voo no incluído). Chegada 

a Dubai e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.   

Dia 8º(Ter): Dubai 
Café da manhã. Visita de meio dia, na parte mais 
antiga da cidade visitando o bairro de Bastakia,  o 
forte Al Fahidi e o Museu de Dubai, onde temos 
uma visão da vida em Dubai nos tempos anterio-
res ao petróleo. Em seguida cruzaremos Dubai 
Creek  através em uma “Abra” (táxi de água) 
para atravessar o canal, enquanto desfrutamos da 
espetacular vista. Ao desembarcar, continuamos 
para o exótico e aromático Souk das especiarias 
e de Ouro. Logo realizaremos uma parada  no “ 
Union House”, continuando até a Mesquita   de 
Jumeirah. Posteriormente  atravessaremos  a praia  
de Jumeirah  para observar  os luxuoso hotel “Burj 
Al Arab”.Em seguida, vamos passar pela avida 
mais longa e famosa de Dubai, “Sheikh Zayed, 
de onde podemos apreciar os grandes arranha 
céus e vamos parar no centro para uma visita pa-
norama, onde vamos encontrar o edifício alto do 
mundo, Burj Khalifa” ao lado do impressionante 
Shopping Dubai. Regresso para Hotel. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º(Qua): Dubai
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para 
realizar, compras ou contratar  algumas excur-
sões opcionais, entre elas surgiremos realizar  a 
excursão ao deserto em  veículo  4x4, com Jantar 
barbacoa  e espetáculo  com dança do ventre. 
Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 10º(Qui): Dubai
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado 
ao aeroporto internacional de Dubai  para em-
barque  em  voo de retorno . Fim dos nossos 
serviços. Até uma próxima viagem!

• Traslado de chegada e saída com transporte 
com ar-condicionado.

• Transporte em ônibus ou micro 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 no tour local.  
• Entradas as visitas mencionadas.
• Imposto locais e taxas de serviços 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

Dubai

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Delhi Regent Villa/Rockland 3* Holiday Inn Mayur Vihar 5* The Suryaa 5*
Jaipur       Mansingh Tower 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*
Agra Howard Plaza 3* Crystal Sarovar 5* Jaypee Palace / Radisson 5*
Dubái Ibis / Citimax 3* Royal Continental 4* Media Rotana / Asiana 5*

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como: bebidas, gorjetas, 
maleteiros, vistos, seguros, lavanderia assim 
como chamadas telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário.

• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voos internos mencionados Délhi/Dubai 
• Taxa de Turismo em Dubai (pagamento da 

taxa de turismo é obrigatório na chegada 
no hotel) 

• Visto é  necessário (consulte seu agente de 
viagem)

O Tour não incluiNO

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 
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• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 

14h00 e 12h00 respectivamente.
• Taj Mahal está fechado toda 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 de elefante.

• O voo de regresso de Délhi/Dubai deverá ser 
após às 16h00.

• Consulte o suplemento de Natal e Final de 
Ano

• Preços não valido em Dubai  para eventos  e 
exibições. Consultar.

• A ordem das excursões  de Dubai poderá so-
frer alterações  em função ao dia da chegada. 
Para uma melhor organização das atividades  

Nota Importante

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM810

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

01 Jan - 30 Abr 1.220 595 1.410 715 1.595 960
01 Mai - 24 Set 1.090 475 1.180 520 1.330 715
25 Set - 30 Set 1.270 605 1.450 715 1.635 965

01 Out 20 - 31 Mar 21 1.280 615 1.475 740 1.665 995

$

INTRODUÇÃO
Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: os fortes e palácios 
do Rajastão, bem como o bazar de Jaipur, onde realmente vere-
mos a vida palpitando na Índia. O emblemático Taj Mahal e o Forte 
Vermelho em Agra, assim como a herança colonial britânica em 
Délhi. para terminar o mais moderno do mundo árabe em Dubai.

      Suplemento voos regionais  
(sujeito a modificações)$

Supl. Voo Délhi / Dubai: Por pessoa NETO 256$

Visitando:  Délhi / Jaipur / Amber /Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra 
/ Dubai
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