
 

 

ESSÊNCIAS ORIENTAIS 

 

 

1º dia – Cidade de origem / São Paulo / Istambul 

Apresentação no Aeroporto de origem com 03 horas de antecedência. Embarque em voo com 
destino a São Paulo. Pernoite a bordo. 

2º dia –  Istambul 

Chegada, recepção e traslado do Aeroporto para o hotel. Hospedagem. 

3º dia - Istambul 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar excursão opcional guiada de dia todo com almoço 
"Tour a Bósforo": Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a 
Catedral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico Ortodoxo Grego. Visita à Mesquita de 
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo. 

4º dia - Istambul 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar excursão opcional em Istambul "Jóias de 
Constantinopla": Palácio de Topkapi foi a residência dos sultões otomanos do século XV ao século 
XIX e hoje apresenta amostras do tesouro real Otomano e outras relíquias religiosas. Santa Sofia 
uma obra-prima da arquitetura mundial do século V, apresenta hoje referências religiosas 



 

 

muçulmanas e cristas, misturados após a conversão em museu. O Hipódromo Romano, decorado 
com obeliscos, colunas e fontes. A Mesquita Azul, com seus seis minaretes e decorada com azulejos 
turquesa. Nós seguimos o famoso Grande Bazar, um mercado de paredes seculares e cúpulas. 
Hospedagem. 

5º dia - Istambul/ Delhi 

Café da manhã . Saída para o aeroporto para tomar voo com destino a Delhi. Chegada a esta cidade 
emblemática, recepção e traslado do aeroporto para o hotel. Hospedagem. 

6º dia - Nova Delhi 

Café da manhã. Saída para visitar os lugares mais importantes de Delhi, na parte antiga. Passeando 
por Red Fort e Chandi Chowk Street. O Raj Ghat, belo parque onde Mahatma Gandhi foi cremado 
após seu assassinato. Continuaremos a visita de Nova Delhi, os edifícios do governo, o Portal da 
Índia. Caminharemos pela área do parlamento e pela residência do presidente. Continuaremos com 
a visita do mais importante templo sikh em Delhi, o Gurdwara Bngla Sahib. Também visitaremos os 
templos hindus complexos Akshardham, mostrando a cultura tradicional, espiritualidade e 
arquitetura Hindu. Retornar ao hotel e hospedagem. 

7º dia - Nova Delhi / Jaipur 

Café da manhã. Saída em direção a Jaipur, a cidade rosa que deve seu nome à cor do arenito com 
que os prédios da cidade foram construídos. O belo design dessa vila é devido ao Sigh Maharaja Jai 
II, com início da construção em 1728 e tem o seu arquiteto Vidyadhar Chakravarty que misturou 
estilos tão diversos como a hindu, jaina, mongol e persa. À tarde, visite o Templo Hindu Birla e 
caminhe pelo mercado da cidade. Hospedagem. 

8º dia - Jaipur / Amber / Jaipur 

Café da manhã. Excursão ao Forte Amber (subida ao elefante está sujeita a disponibilidade / 
descida de jipe). Durante a caminhada, você pode admirar as belas vistas de Jaipur, do Lago Maotha 
e da parede original de Amber. Continuação com a visita do Gaitor, onde você pode ver vários 
memoriais dos reis de Jaipur. Retorno ao hotel e hospedagem. 

9º dia - Jaipur / Agra 

Café da manhã no hotel. Partida para Agra, chegada e traslado ao hotel. Sobre as margens do rio 
Yamuna, foi a capital do Império Mughal entre 1556 e 1658. À tarde, visita ao Forte Vermelho, um 
Património Mundial da UNESCO em 1983. O edifício, datado de 1565, e destina-se como um palácio 
murado cercado por um poço profundo de água. A fortaleza, que é acessado a partir de um portão 
imponente chamado Amar Singh, contém numerosos palácios e edifícios imponentes construído 
pelo imperador Akbar, e utilizadas em sucessivos governos do Império Mughal. Hospedagem. 

10º dia - Agra 

Café da manhã. Saída para visitarmos uma das sete maravilhas do mundo o Taj Mahal, o 
monumento tem dado fama a Agra e tornou-se um símbolo da Índia. O imperador Shah Jahan 
mandou construir em 1631 em honra de sua amada esposa Mumtaz Mahal, a senhora do Taj, 



 

 

morreu ao dar à luz seu décimo quarto filho, em 1629. A construção, em que 20 mil pessoas 
participaram, não foi concluída em 1653 , exemplo mais representativo da arquitetura da Mongólia.  
Hospedagem. 

11º dia - Agra / Delhi / Dubai (aéreo) 

Café da manhã. Traslado para Delhi para tomar um voo com destino a Dubai. Chegada no 
aeroporto, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

12º dia - Dubai 

Café da manhã. Tempo livre. A tarde saída para a excursão “Safari no deserto” com saída em carros 
4x4 com capacidade para 6 pessoas. O caminho os leva para o deserto, para participar de uma 
experiência interessante nas dunas de areia vermelha, nosso motorista irá mostrar suas habilidades 
ao volante, finalmente, depois de assistir ao pôr do sol, chegada ao acampamento, onde há uma 
noite árabe tradicional, com buffet oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens de hena 
e dança do ventre. Retorno ao hotel. Hospedagem. 

13º dia - Dubai 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “Abu Dhabi”: Saída para Abu 
Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos e residência do Conselho Nacional Federal. E não há 
grandes produtores de petróleo do mundo, Abu Dhabi propôs ativamente para diversificar sua 
economia nos últimos anos, fazendo investimentos e serviços financeiros e turismo. Saída de Dubai, 
uma viagem por aproximadamente duas horas, passando pelo maior porto artificial construído pelo 
homem em Jebel Ali. Sentira cativado pela grandeza das novas adições à linha do horizonte de Abu 
Dhabi, bem como a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, uma das maiores mesquitas do mundo. 
Saída para visitar o coração da cidade, onde encontra-se a famosa "Praça da União" caracterizada 
por monumentos que representam os costumes do país. Depois de deslocar pela colina, visita a vila 
patrimônio especialmente desenhado pelo Sheik Zayed Ben Sultan al Nayhan para lembrar o 
passado às novas gerações. Também terá a oportunidade de visitar as lojas do Centro Comercial 
Marina em Abu Dhabi. Retorno a Dubai. 

14º dia - Dubai 

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.  Possibilidade de realizar a excursão opcional “Dubai 
moderno”: Dubai é uma cidade eterna que brota do deserto Região do Golfo com a sua presença. 
Este passeio irá levá-lo para a magnífica vista para o Dubai Creek, passando pela área do património 
Bastakiya e as fascinantes casas antigas com torres de vento características construídas por 
comerciantes ricos. Continuação a fortaleza de Al Fahidi 225 anos de idade. No mesmo lugar, 
também encontra o Museu de Dubai onde conserva valiosos arquivos sobre o passado da cidade, 
bem como as fases crônicas do seu desenvolvimento. Em seguida, eles sobem a bordo do barco 
tradicional "Abra" para atravessar o riacho e visitar o Mercado das Especiarias e do Gold Souk. 
Translado para Dubai Mall e resto do dia livre, para fazer compras em um dos maiores centros 
comerciais do mundo com 1.200 lojas e mais de 160 restaurantes. Hospedagem. 

15º dia - Dubai / Cidade de origem 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo com conexão e regresso ao Brasil. 



 

 

Chegada no outro dia. 


