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Día1º Bombay 
• Sexta-feira 
Chegada a cidade de Bombay e tras-
lado al hotel. Alojamento. 
Dia 2º Bombay 
• Sábado • Café da manhã 
Pela manhã, visitaremos a cidade 
com um passeio pela Universidade 
de Mumbai, HighTribunal, Flora 
Fountain e Victoria Terminus. Vere-
mos os transportadores locais de tif-
fin (dabba wallahs) que vão trabalhar 
para entregar o almoço aos assisten-
tes do escritório de Mumbai. Tam-
bém visitaremos o Mercado Craw-
ford. Continuação pela Marine 

Drive, Malabar Hill e o templo Jain. 
Visita dos Jardins Suspensos, a 
Torre do Silêncio e desfrutaremos de 
uma parada para fotos em Dhobi 
Ghats. Visita ao Mani Bhawan e ao 
Museu Príncipe de Gales. Parada 
para tirar fotos no Portal da Índia. 
Tempo livre à sua disposição para 
fazer compras em Colaba Causeway. 
Regresso ao hotel. Alojamento. 
Dia 3º Bombay/Udaipur 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar 
Apresentação no lobby do Palácio 
Taj. Traslado à estação de trem Cha-
trapati Shivaji Maharaja Terminus e 
saída no trem de luxo Marajá 

Express. Noite a bordo. 
Dia 4º Udaipur 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar 
Chegada a Udaipur. Visita do Palá-
cio dos Marajás, que armazena 
valiosas coleções de miniaturas. Está 
localizado no topo de uma colina, 
onde estão os Jardins das Damas de 
Honra (Sehellon Ki Bari), com belas 
fontes e lagoas no estilo Mughal. 
Jantar especial no Satkar Hall Pala-
ce, onde viveremos uma experiência 
local inesquecível. Regresso ao trem 
para sair com destino à cidade de 
Jodhpur. Noite a bordo.  

Este Programa Inclui: 
- Alojamento em hotel para 2 noites em Bombay e  

1 noite em Déli em regime de hospedagem com café 
da manhã. 

- O pacote de trem Marajás Express inclui um total 
de 6 noites em seu programa The Heritage of Índia. 

- Visitas com ingressos, conforme indicado no  
itinerário. 

- Guia local de língua espanhola para as visitas nas 
estancias.  

- Transporte em veículo com ar condicionado em tour 
regular. 

- A visita de Mumbai e os traslados em veículo com ar 
condicionado (traslados do aeroporto para o hotel e 
hotel para a estação de trem). 

- Assistência e traslado em aeroportos. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais; Visto da Índia. 

HOTÉIS/TREM PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Bombay: Hotel Trident Nariman Point (5*Deluxe)                                                                                        
Tren: Maharaja Express (Trem de Luxo) 
Déli: Hotel Le Meridien (Luxo)

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. 

DATAS DE SAÍDA 2020 (SEXTA-FEIRA) 
Janeiro: 3 e 31 - Fevereiro: 28 - Março: 20 
Outubro: 2, 16 e 30 - Novembro: 7, 14 e 21 
Dezembro: 4 e 11

Índia:  10 dias 
(3n hotel + 6n trem) 

desde 9.025 USD

HOTÉIS 
LUXO + 

TREN LUXO

Incluindo PENSÃO COMPLETA 
no TREM MAHARAJÁ EXPRESS e 

16 VISITAS
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Trem Luxo Maharajas Express

Cód. 13506X

TREM MAHARAJAS EXPRESS

Bem-vindo a bordo do “Marajá Express", reconhecido com o prêmio  
"O trem de luxo líder mundial" no World Travel Awards por sete anos conse-

cutivos de 2012 a 2018. O “Marajá Express" redefiniu a experiência de viagens de 
luxo ao oferece aos hóspedes a oportunidade de explorar destinos lendários que oferecem uma 
visão da rica herança cultural da Inacreditável Índia, que deixará lembranças inesquecíveis dessa 
viagem de trem.

Trem Luxo Maharajas Express
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TAJ MAHAL - AGRA

FORTE AMBER - JAIPUR

Dia 5º Udaipur/Jodhpur/Bikaner 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Chegada a Jodhpur. Pela manhã, 
visita a Forte Meherangarh, em cujo 
interior estão perfeitamente preser-
vados pátios e palácios, com desta-
que para o Palácio de Moti Mahal. 
Em nosso caminho de volta à cidade, 
pararemos em Jaswant Thada, um 
mausoléu de mármore branco ergui-
do em memória do marajá Jaswan 
Singh II. Tempo livre. Jantar coquetel 
no Hanwant Mahal ou Khaas Bagh. 
Regresso ao trem para sair com des-
tino a Bikaner. Noite a bordo. 
Dia 6º Bikaner/Jaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Chegada a Bikaner. Tempo livre para 
excursões opcionais. Após o almoço, 
à tarde, visita da cidade de Bikaner, 
onde visitaremos o impressionante 
Forte Junagath, construído no sécu-
lo XVII, os havelis e os templos Jai-
nistas, bem como a fazenda de 
camelos. Jantar tradicional nas dunas 
com show. Regresso ao trem para 
sair com destino a Jaipur, conhecida 
como a "Cidade Rosa". Noite a 
bordo. 
Dia 7º Jaipur/PN Ranthambore 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
Chegada a Jaipur. Após o café da 
manhã, visita do Forte Amber, que 
desde a estrada oferece uma imagem 
espetacular. Subiremos ao seu pátio 
fortificado para ver suas dependên-
cias. Retorno a Jaipur onde visitare-
mos o Palácio Maharaja e seu 
museu, o Observatório Jai Singh e o 
Bazar Tipolia, de onde podemos 

contemplar a espetacular fachada do 
Palácio dos Ventos. Regresso ao 
trem para jantar e continuar a via-
gem com destino ao Parque Nacional 
de Rathambore. Noite a bordo. 

Dia 8º PN Ranthambore/ 
Fatehpur Sikri/Agra 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Chegada ao Parque Nacional 
Rathambore onde faremos um 
breve safári pelo parque Naciona.l 
Continuação da viagem para visitar 
a cidade abandonada de Fatehpur 
Sikri, construída pelo Imperador 
Akbar no século XVI. Regresso ao 
trem para desfrutar de um jantar 
"típico indiano". Saída em direção a 
Agra. Noite a bordo. 

Dia 9º Agra/Déli 
• Sábado • Café da manhã + almoço 
Chegada em Agra. Muito cedo, ao 
amanhecer, visitaremos o Taj Mahal, 
obra-prima da arquitetura Mughal, 
monumento funerário construído por 
Sah Jahan como um símbolo de amor 
por sua esposa Mumtaz Mahal, e que 
hoje é uma das maravilhas do 
mundo. Café da manhã com cham-
panhe no hotel Taj Kherna. Regres-
so ao trem para realizar o destino 
final para a cidade de Déli. Almoço a 
bordo. Desembarque e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 10º Déli 
• Domingo 
Na hora indicada nos trasladaremos 
ao aeroporto.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo/cabine deluxe ................................................... 9.025 
Suplemento quarto/cabine individual ............................................ 2.450

Suplementos 
Preço voo Madri/Bombay-Déli/Madri (sem taxas, aproximado) desde .......... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Este é o verdadeiro Trem de Luxo dos Marajás, no mais puro estilo Vitoriano 
(quando o Reino Unido era a potencia que governava a Índia). 

É uma empresa ferroviária de propriedade do governo e, portanto, coloca todos 
os meios para proporcionar o máximo de glamour. Uma delas é envolver todas as 
forças vivas de cada cidade para dar-lhes uma "bem-vinda no estilo imperial" e se 
torna em cada estação o acontecimento social e público mais importante. Bandas 
locais e agentes uniformizados recebem os passageiros com verdadeira alegria, 
público e chiquileria. 

Digo a verdade porque a Índia, ainda hoje, é o único país onde a opulência 
coexiste naturalmente com a miséria. E isso é um fenômeno único no mundo 
da década de 2020 para ser agradavelmente surpreendido. 

Trem Luxo Maharajas Express
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