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plo, construído pelo rei Chola no séc. 
X. Visitaremos em Darasuram, o 
Templo de Arravatesvara templo 
construído por Raja Chola II na s. XII 
com nobres esculturas que decoram 
o contorno do templo. Continue a 
Kumbakunam para ver seus tem-
plos, terminando o dia com a chega-
da ao hotel. Alojamento. 

Dia 6º Kumbakonam/Tanjore/ 
Trichy/Chettinad 
• Café da manhã. 

Saída pela estrada de Chetiinad, visi-
tando no caminho a cidade de Tan-
jore e Trichy. Em Trichy subiremos 
para ao forte da rocha, com a passa-
gem das cem colunas, coroado pelo 
templo dedicado ao Deus Vinayaka. 
Na ilha de Srirangam, sobre o Rio 
Kaveri, visitaremos o grande templo 
de Ranganathswami, rodeado por 
sete muralhas concêntricas, com 21 
portas de acesso e santuários e salas, 
algumas delas de até mil colunas. 
Após a visita saída pela estrada para 
Chettinad. Chegada e alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Chettinad/Madurai/Periyar 
• Café da manhã. 

Saída pela estrada de Periyar (Thek-
kady), visitando no caminho a cida-
de de Madurai. Veremos o templo 
de Meenakshi, com seu vestíbulo 
com mais de 1.000 pilares e o Palácio 
Tirumal Nayak, construído no século 
XVII, monumento com grande quan-
tidade de decoração. Seu enorme tel-
hado em arco é suportado por pilares 
de pedra de 15 metros de altura. 
Continuação pela estrada até Thek-
kady, localizado nas montanhas de 
Nilgri Hills, cheia de plantações de 
espécies. Chegada e alojamento no 
hotel. 

Dia 8º Periyar 
• Café da manhã. 

Pela manhã, realizaremos um pas-
seio de barco pelo lago Periyar, 
reserva de vida animal no estado de 
Kerala, onde poderemos admirar sua 
flora e sua fauna. Faremos uma para-
da na fábrica/plantação de chá. À 
tarde, traslado a um acampamento 
de elefantes, onde podem assistir o 
banho destes animais gigantescos e 
passeio no lombo do elefante pelo 

bosque/jardim de espécies. 

Dia 9º Periyar/Kumarakom 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída do Lago Periyar em direção as 
famosas "marés" de Kerala "Kuma-
rakom". Chegada e passeio de Ket-
tuvalam (casa-barco). Esta rota de 
barco permite desfrutar de uma pai-
sagem extraordinária. Lagos imenso 
dá lugar a estreitos canais quase 
cobertos por um dossel de exuberan-
te vegetação tropical. Alojamento no 
barco. 

Dia 10° Kumarakom/Allepey/ 
Cochin 
• Café da manhã. 

Partida pela estrada para Cochin. 
Chegada em Cochin, “conjunto de 
ilhas ligadas por pontes”, onde 
poderemos admirar os vestígios da 
colonização portuguesa, holandesa e 
inglesa. Visita da cidade que se des-
taca: a Sinagoga judaica, a Igreja de 
São Francisco, o Palácio Holandês e 
as famosas redes de pesca chinesas. 
Alojamento no hotel. 

Dia 11º Cochin/Colombo 
• Café da manhã + jantar. 

Na hora marcada, traslado ao aero-
porto para pegar o voo com destino 
a Colombo. Chegada a Colombo, 
capital do Sri Lanka. Traslado ao hotel 
e alojamento. À tarde visita panorâ-
mica da cidade. Alojamento. 

Dia 12º Colombo/Sigiriya/ 
Habarana  
• Café da manhã + jantar  

Durante este dia visita da famosa 
Rocha do Leão de Sigiriya, uma das 
visitas mais famosas do Sri Lanka, 
declarada Património da UNESCO, 
uma formidável fortaleza construída 
no século V e que abriga os afrescos 
mundialmente conhecidos como as 
"Donzelas Douradas" com mais de 
2000 anos de antiguidade. Conti-
nuação a Habarana. Alojamento no 
hotel. 

Dia 13º Habarana/Polonnaruwa/ 
Minneriya/Habarana  
• Café da manhã + jantar.  

Visita de Polonnaruwa, declarada 
Patrimônio da Humanidade, a segun-
da capital do Sri Lanka nos séculos XI 
e XII e, onde veremos as ruínas do 
Palácio Real com o Salão de Audiên-

Dia 1° Chennai 
Chegada em Madras, capital de 
Tamil Nadul e uma das 4 grandes 
metrópoles da Índia. Alojamento no 
hotel. 

Dia 2º Chennai/Kanchipuram/ 
Chennai 
• Café da manhã. 

Pela manhã, vista panorâmica de 
Chennai. No passeio da tarde excur-
são para Kanchipuram, uma das 
sete cidades sagradas da Índia. Situa-
da a 71 km de Chennai e 74 km de 
Mahabalipuram, fue capital do flo-
rescente reino Payaba e mais tarde 
conservou sob o domínio Chola sua 
hegemonia espiritual. O interesse de 
Kanchipuram (Kanchi) não é limitado 
apenas aos seus templos; nesta cida-
de se elaboram de forma artesanal as 
magníficas sedas com que é feito os 
saris mais exclusivos de toda a Índia.  
Terminada a visita, retorno para 
Chennai. Alojamento. 

Dia 3° Chennai/Mahabalipuram/ 
Pondicherry 
• Café da manhã. 

Pela manhã saída pela estrada a 
Mahabalipuram (55 km / h 1½.). Na 
chegada visita de Mahabalipuram 
"a cidade das sete pagodas". Visita 
ao Templo da costa, e do gigantesco 
friso monumental "Descida do Gan-
ges", também veremos o grupo de 
Cinco Rathas, templos monolíticos 
esculpidos em rochas individuais. 
Após a visita saída pela estrada a 
Pondicherry. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Pondicherry  
• Café da manhã. 

Pela manhã visita a cidade de Pon-
dicherry, una ciudad muy diferente 
de todas las que vimos hasta el 
momento. Antigamente uma colônia 
francesa Pondicherry começou a for-
mar parte de Índia somente nos anos 
50 do século XX, onde o francês é o 
idioma comum aqui e as ruas e casas 
de Pondicherry lembram mais o Sul 
da França do que o sul da Índia. À 
tarde visita a Auroville Ashram, um 
dos lugares mais populares no sul da 
Índia. A denominação de Auroville 
refere-se tanto ao indiano místico Sri 
Aurobindo como a "Cidade da Auro-
ra" (em francês). A cidade foi inau-
gurada em 1968 na presença do Pre-
sidente da Índia e representantes de 
outros 124 países; cada um deles 
jogou um punhado de terras de seu 
país de origem em uma urna que 
está enterrada no centro de Aurovi-
lle, simbolizando a fraternidade uni-
versal. No centro de Auroville está 
localizado o Matrimandir "Templo da 
Mãe", edifício considerado como o 
núcleo. Alojamento 

Dia 5 Pondicherry/Kumbakonam 
• Café da manhã. 

Saída pela estrada a Kumbakonam. 
Visitaremos em Chindambaram o 
templo de Brihadeeshwara, San-
tuário de Shiva Natharaja, declara-
do Património da Humanidade e con-
siderado o mais perfeito da escola 
Drávida. Continuação a Gangaikon-
dacholapuram onde admiraremos o 
Templo de pedra Brahadeeswar tem-

Notas e condições:  
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aero-

portos. Por favor, consulte os detalhes.  
- Por razões técnicas, as companhias aéreas locais, podem modifi-

car a operação de seus voos. Nesse caso, o Politours fornecerá 
uma alternativa a mais ajustada possível ao itinerário original.  

- As saídas de agosto coincidem com Perahera (festival do nasci-
mento de Buda). Entrada não incluída.  

- Verifique preços a partir de 30 de setembro de 2020.  
- Preços não válidos para Natal, Ano Novo, Pontes, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Chennai: Crowne Plaza Adyar (Primeira Superior) 
Pondicherry: Maison Perumal (Primeira Superior) 
Kumbakonam: Mantra Veppathur  

(Mantra Cottage) (Primeira Superior) 
Chettinad: Visalam (Primeira) 
Periyar: Spice Village (Primeira Superior) 
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco) 
Cochin (Kochi): Holiday Inn (Primeira Superior) 
Kandy: The Tourmaline (Primeira) 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primeira) 
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primeira) 
Colombo: Cinnamon Lakeside (Primeira)

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículo com ar condicionado 
- 16 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou 

similares) em quarto standard com banheira e/ou o 
chuveiro 

- 17 cafés da manhã 3 almoços + 9 jantares (bebidas 
não incluídas)  

- As visitas indicadas no roteiro com guias locais de lín-
gua espanhola. 

- Guia acompanhante de língua espanhola durante 
todo o percurso pelo Sul da Índia e guia acompan-
hante durante o percurso em Sri Lanka. 

- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis segun-
do o programa. 

- Seguro de viagem.  

DATAS DE SAÍDA 2020: SEGUNDA-FEIRA

HOTÉIS 
Primeira/ 

Primeira Sup/Luxo

Incluindo 17 CAFÉS DA MANHÃ,  
3 ALMOÇOS, 9 JANTARES e 31 VISITAS

TEMPLO ARRAVATESVARA - DARASURAM
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cias e Gal Vihar, uma estátua de Buda 
reclinada de 14 metros. Regresso 
para Habarana e visita do Parque 
Natural de Minneriya. Alojamento 
no hotel.  

Dia 14º Habarana/Dambulla/ 
Matale/Kandy 
• Café da manhã + jantar.  

Saída por estrada para Kandy, visi-
tando em rota as Grutas de Dam-
bulla no século I aC, que serviram de 
refúgio ao rei Walagamba durante os 
anos de seu exílio, e depois foram 
transformadas em templos budistas 
após seu retorno ao trono. No total, 
existem 5 cavernas com 150 Budas, 
destacando o Buda Recostado de 14 
metros. Visita uma plantação de 
especiarias em Matale, onde se 
pode passear no jardim e assistir a 
uma demonstração de culinária para 
entender o sabor e o aroma das 
especiarias. Continuação do passeio 
a Kandy. Visitaremos o Templo do 
Dente, um templo altamente reve-
renciado, onde uma relíquia do 
Dente de Buda é preservada. Aloja-
mento em hotel. 

Dia 15º Kandy/Pinnawela/ 
Peranediya/Kandy  
• Café da manhã + jantar.  

Kandy, a última capital dos reis do Sri 
Lanka, é uma pequena cidade sagra-
da às margens de um lago artificial 

com numerosos mosteiros budistas. 
Foi declarada Patrimônio da Humani-
dade. Passeio ao redor do lago e do 
bazar, visitando o Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela na hora do 
banho e no almoço. Visita ao mag-
nífico Jardim Botânico de Peradeni-
ya, com muitas variedades de plantas 
exóticas. Regresso a Kandy e visita 
do seu museu. Mais tarde, assistire-
mos a um show cultural. Alojamen-
to em hotel.  

Dia 16º Kandy/Nuwara Eliya  
• Café da manhã + jantar.  

Continuação por estrada para 
Nuwara Eliya, conhecida pela 
"pequena Inglaterra" pela influência 
vitoriana em seus edifícios. Está loca-
lizado a 1.884 m. acima do nível do 
mar, aos pés do Monte Pidurutagala, 
o pico mais alto do Sri Lanka. No 
caminho, visita a uma plantação de 
chá e uma fábrica para ver o proces-
so de produção. Alojamento em 
hotel. 

Dia 17º Nuwara Eliya/Colombo  
• Café da manhã  

Após o café da manhã, continuação 
para Colombo. Na chegada, visita 
panorâmica da cidade com a possi-
bilidade de comprar as últimas lem-
branças. No horário indicado, trasla-
do ao aeroporto.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas) 
Saídas SEGUNDA-FEIRA 

Base quarto duplo ........................................................................... 3.390 
Suplemento quarto individual ........................................................ 1.480

Suplementos 
Suplemento mínimo 2 pessoas............................................................................ 1.340 

Suplemento por Temporada Media (1/31 Julho 2020) ........................................... 89 
Suplemento por Temporada Alta (1/30 Setembro 2020) ..................................... 100 
Suplemento por Temporada Extra (1/30 Agosto 2020) ........................................ 145 

Visto da Sri Lanka (tramitação direta através do site web)........................... 35 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

CAVERNAS DE DAMBULLA

TEMPLO MEENAKSHI - MADURAI

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
• Com mais de 45 dias antes da data de saída........................................................................................ 10% 
• Entre 45 e 31 dias antes da data de saída ........................................................................................... 25% 
• Entre 30 e 21 dias antes da data de saída ........................................................................................... 45% 
• Entre 20 e 11 dias antes da data de saída ........................................................................................... 80% 
• Com menos de 10 dias antes da data de saída ................................................................................. 100% 
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