
 

 

ÍÍnnddiiaa  ee  NNeeppaall  ssuurrpprreeeennddeenntteess    

Setembro 08 de 2019 - 21 dias 

 

SÍNTESE DO ROTEIRO: 

4 noites em Delhi, capital da Índia, com sua cultura milenar. 2 noites em Agra, berço do 

monumental Taj Mahal. 2 noites em Jaipur, a belíssima capital do Rajastão. 2 noites em Udaipur, às 

margens do Lago Pichola. 1 noite na mística Varanasi, local de veneração do Rio Ganges. 3 noites 

na inigualável Kathmandu. 4 noites na cosmopolita Istambul. 

 

ATRAÇÕES: 

Pernoites em Istambul, uma na ida para tornar a viagem até Delhi mais relaxante e 3 no fim do tour 

para admirar suas incríveis atrações. O Rajastão vivenciando Jaipur, Udaipur, Fathepur Sikri e 

Agra, cidades repletas de atrações. Experiência ímpar de conhecer Varanasi, a terra sagrada dos 

indianos. Tour de dia inteiro para descobrir as duas Delhi - a antiga e a nova. A inigualável 

Kathmandu, repleta de encanto e misticismo. Passeio de barco no sagrado rio Ganges. 

 

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA: 

Acompanhamento de guia brasileiro desde o 1º dia no embarque até o 21º dia no desembarque no 

Brasil. Voos internacionais e domésticos no exterior. Hospedagem em hotéis de categoria primeira 

e primeira superior. Serviço de maleteiros na chegada e saída em todos os hotéis (1 mala por 

pessoa). 19 cafés da manhã tipo buffet nos hotéis + 2 refeições ao longo do roteiro. Passeios com 

acompanhamento de guia local especialista em idioma português ou espanhol. 

 

INGRESSOS INCLUÍDOS: 

Delhi: Tumulo de Humayun; Qutb Minar. Agra: Fathepur Sikri; Taj Mahal; Forte de Agra. Jaipur: 

Forte Amber com passeio de elefante; Palácio da Cidade; Observatório. Udaipur: City Palace, 

Templos Jagdish, Bagore Ki Haveli; Sahelion Ki Bari. Varanasi: Passeio de barco no rio Ganges. 

Kathmandu: Templo Kumari, Machhender Bahla, Bodhnath e Bhaktapur. Istambul: Santa Sofia; 

Mesquita Azul; Palácio Topkapi. 

ROTEIRO DIA-A-DIA 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

A ordem das visitas programadas poderá sofrer alterações, a fim de propiciar um melhor 

aproveitamento da viagem. 

 

1º dia – Dom. – BRASIL 

Comparecimento ao Aeroporto Internacional de São Paulo para assistência da nossa equipe no 

aeroporto. 

 

2º dia – Seg. – BRASIL/ ISTAMBUL 



 

 

Embarque em voo da Turkish Airlines às primeiras horas da manhã, com destino a Istambul. 

Chegada, recepção e traslado para acomodação no Hotel Crowne Plaza Florya ou similar. 

 

3º dia – Ter. – ISTAMBUL/ DELHI 

Aproveite o tempo livre antes de nosso embarque para relaxar e desfrutar das comodidades que o 

hotel oferece. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à 

Delhi. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

4º dia – Qua. – DELHI 

Chegada pela manhã bem cedo à capital indiana. Recepção, traslado para hospedagem no Hotel Le 

Meridien ou similar. Conhecer a Índia é uma experiência intensa, tudo é surpreendente, seja pela 

beleza, pela novidade, ou simplesmente pelo impacto cultural. À tarde, iniciaremos nossas visitas 

seguindo para a “Velha Delhi”, visitaremos a parte antiga da capital que atravessou séculos e 

dinastias, colecionando variados monumentos como: o Raj Ghat (o lugar de cremação de Ghandi); o 

Forte Vermelho (visita externa), que já foi o mais opulento forte-palácio do Império Moghul; a 

“Jama Masjid”, a maior Mesquita na Índia. Visitaremos ainda um típico mercado local, enquanto 

desfrutamos de um passeio em riquixá. Ao final, regresso ao hotel e restante do dia livre. CAFÉ DA 

MANHÃ INCLUÍDO. 

 

5º dia – Qui. – DELHI 

Hoje, vamos descobrir a parte nova de Delhi com suas avenidas largas e movimentadas, não se 

assuste se ver um elefante atravessando tranquilamente a rua, aqui tudo se mistura, e o que parece 

ser uma bagunça, em realidade é um caos organizado. Vamos para a parte chamada de “New 

Delhi”, construída pelos britânicos para ser a capital da “Índia Imperial”, veremos a Porta da Índia, 

os bairros governamentais, com o Palácio Presidencial, o Parlamento, o minarete de 72m “Qutb 

Minar”, o enclave diplomático e o Túmulo de “Humayun”, que foi o precedente do Taj Mahal. 

Retorno ao hotel e restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

6º dia – Sex. – DELHI 

Dia livre para atividades independentes. Aproveite para conhecer um pouco mais da história desta 

cidade que hoje é um mosaico das diversas cidades que existiram em seu território desde o séc. XII 

até os tempos atuais. Sugerimos opcionalmente visita ao Templo de Akshardham, um dos maiores 

templos hindus do mundo. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

7º dia – Sáb. – DELHI/ AGRA 

Após café da manhã, seguiremos em ônibus em direção a Agra. Chegada e acomodação no Hotel 

ITC Mughal ou similar. Restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

8º dia – Dom. – AGRA 

Visita à encantadora Agra, com destaque para o seu maior ícone, o Taj Mahal, "o amor expresso em 

mármore", mausoléu erguido em memória da Imperatriz Mumtaz Mahal e que desde então tem sido 

considerado como o monumento maior ao amor já construído. Prosseguindo, desfrutaremos de 

outras maravilhas, como o Forte de Agra, um dos mais incríveis fortes do império Moghul de toda a 

Índia, construído em arenito vermelho. Restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 



 

 

 

9º dia – Seg. – AGRA/ FATHEPUR SIKRI/ JAIPUR 

Depois do café da manhã, seguiremos viagem em direção a Fathepur Sikri, a deserta cidade que foi 

construída em arenito cor de rosa pelo Imperador Akbar para ser sua capital e palácio. Seu 

excelente planejamento e execução continua até hoje a encantar os visitantes. Na sequência, 

continuação para Jaipur. Chegada e hospedagem no Hotel ITC Rajputana ou similar. Restante do 

dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

10º dia – Ter. – JAIPUR 

Pela manhã, faremos uma visita a esta cidade ricamente adornada por fortes no topo das montanhas, 

suntuosos palácios e cuja vibrante cultura é demonstrada por suas lojas, restaurantes e bazares. 

Iniciaremos o nosso tour conhecendo o Forte Amber, onde você terá a oportunidade de subir até o 

topo da colina no dorso de um elefante, caso deseje. À tarde, visitaremos a cidade e seus inúmeros 

monumentos, entre eles: o Palácio da Cidade e o Observatório Astronômico. À noite, desfrutaremos 

de um passeio em riquixá para chegar ao templo de Birla. Este templo é também conhecido como o 

templo Laxmi Narayan e dedica-se ao deus Vishnu e sua consorte Laxmi, a deusa da riqueza. 

Localizado no alto da pequena colina Moti Dungari, é construído em mármore branco com belas 

esculturas. Fica especialmente belo quando iluminado, brilha de maneira singular. CAFÉ DA 

MANHÃ INCLUÍDO. 

 

11º dia – Qua. – JAIPUR/ UDAIPUR 

Saída para apreciar a bela fachada do célebre Palácio dos Ventos. Retorno ao hotel e em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Udaipur. Chegada à bela 

cidade localizada às margens do Lago Pichola e cercada por montanhas. Recepção e traslado ao 

Hotel Trident ou similar. Restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

12º dia – Qui. – UDAIPUR 

Após o café da manhã saída para visitar a cidade, que no final do século XVI iniciou a era do 

renascimento nas artes e na construção de belos palácios ao redor do lago, incluindo o belíssimo 

City Palace , um dos maiores complexos de palácios do mundo. Foi construído em 1725 em 

mármore e granito , com muitas salas e pátios. Visita do Templo Jagdish o maior e mais exuberante 

templo da cidade. O jardim Sahelion ki Bari, com suas numerosas fontes. Veremos também Bagore 

Ki Haveli, um museu do século XVIII. Faremos um passeio em barco pelo Lago Pichola incluindo 

o Palácio Jag Mandir (sujeito ao nível das águas). Caso não seja possível realizá-lo, o passeio será 

em ônibus ao redor do Lago Fateh Sagar. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

13º dia – Sex. – UDAIPUR/ VARANASI 

Parte da manhã livre e em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com 

conexão em Delhi e destino a Varanasi, principal centro do hinduísmo. Chegada, traslado e 

hospedagem no Hotel The Gateway Ganges ou similar. Restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ 

INCLUÍDO. 

 

14º dia – Sáb. – VARANASI/ DELHI 

Fundada há cerca de 2500 anos, Varanasi é o retrato da Índia, onde encontramos toda a 

religiosidade em sua máxima expressão e celebradas em ritualísticas cerimônias. Hoje, antes do 



 

 

café da manhã, teremos um passeio em barco no sagrado Rio Ganges para ver os locais de 

purificação e cremação. Presenciar os moradores locais se banhando e rezando é, sem dúvida, uma 

experiência singular. Após visita ao Templo Vishwanath, retorno ao hotel para breve descanso, e 

em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Delhi. Chegada, 

recepção e traslado para acomodação no Hotel Radisson Blu Plaza ou similar. CAFÉ DA MANHÃ 

E JANTAR INCLUÍDOS. 

 

15º dia – Dom. – DELHI/ KATHMANDU 

Em horário apropriado, traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Kathmandu, no 

místico e misterioso Nepal, na região dos Himalaias, país de 28 milhões de habitantes, que vivem 

basicamente de agricultura e turismo. Chegada, recepção e traslado para o Hotel Hyatt Regency ou 

similar. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

16º dia – Seg. – KATHMANDU 

Uma cidade única, inesquecível e eterna, podemos até mesmo chamá-la de “ A cidade Fênix” - a 

ave da mitologia grega que renasce das próprias cinzas, talvez essa seja a melhor tradução para a 

atual Kathmandu. Após o terremoto, que devastou parte dos gloriosos monumentos e templos, a 

cidade se reergueu e mostra aos seus visitantes que possui ainda o esplendor de antes e agora com 

muito mais energia, talvez assimilada das belíssimas e imponentes montanhas ao seu redor. Em 

nosso city tour veremos: a histórica Praça Durbar, coração da cidade antiga, que em Nepalês 

significa “Palácio”, com seus templos, santuários e antigos palácios. Iremos ao Pagode de 

Boudhanath, considerado o maior e mais sagrado templo budista do Nepal. Seguiremos para a 

cidade medieval de Bhaktapur, com seus imponentes monumentos e que serviu de cenário para o 

filme “O Pequeno Buda”. Retorno a Kathmandu e restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ 

INCLUÍDO. 

 

17º dia – Ter. – KATHMANDU 

Dia livre para atividades independentes. Aproveite para caminhar e sentir-se rodeado pela 

religiosidade e espiritualidade que emana de suas ruas medievais, e que também exalam aroma de 

essências e incensos. Opcionalmente poderá fazer uma excursão para um dos principais centros de 

peregrinação budista no mundo, o Templo Swayambhunath, também conhecido como "Templo dos 

Macacos" e à linda cidade de Patan. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

18º dia – Qua. – KATHMANDU/ ISTAMBUL 

Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Istambul. 

Chegada à jovem República da Turquia, situada em dois continentes - a Europa e a Ásia - Recepção 

e traslado para hospedagem no Hotel Divan ou similar. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

19º dia – Qui. – ISTAMBUL 

A fusão do místico com o moderno, assim é Istambul. Pela manhã, saída para admirar alguns de 

seus belos atrativos como a majestosa e elegante Mesquita Azul do Sultão Ahmeti, revestida em seu 

interior com 36.000 azulejos, única no mundo com seis minaretes. Veremos a praça construída no 

local do antigo Hipódromo da época bizantina e em seguida visitaremos a monumental Basílica de 

Santa Sofia, construída no ano 537, ela serviu o Patriarca de Constantinopla como uma Catedral 

ortodoxa e mais tarde transformada em mesquita imperial, e hoje se destaca por ser um monumento 



 

 

símbolo da arquitetura Bizantina. Após almoço em restaurante local de cozinha típica Otomana, 

vamos ao Palácio Topkapi, a residência dos sultões do império otomano, famoso por sua coleção de 

joias e porcelanas. Nossa última parada será no Gran Bazar. Retorno ao hotel e restante do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 

20º dia – Sex. – ISTAMBUL 

Dia livre, aproveite esta cidade das fábulas das 1.001 noites com seus bazares, mesquitas e palácios. 

Caso você deseje fazer suas últimas compras, a cidade oferece inúmeras opções com fascinante 

variedade de produtos, joias, tapetes, têxteis, artesanatos especiarias. CAFÉ DA MANHÃ 

INCLUÍDO. 

 

21º dia – Sáb. – ISTAMBUL/ BRASIL 

Desfrutamos dessa viagem enriquecedora, onde conhecemos culturas tão diversas da nossa, 

divertimos e fizemos novos amigos. Pela manhã bem cedo, traslado ao aeroporto para embarque de 

regresso ao Brasil, com chegada no início da noite do mesmo dia. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

Até uma pró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 

Serviço Valor 

Terrestre por pessoa em apt. duplo À partir de US$ 4.645,00 

Suplemento para apt. individual US$ 1.525,00 

 **Preços aéreos a consultar                            

 
 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

-Acomodação nos hotéis previstos ou similares de categoria 

primeira, primeira superior ou turística em cidades onde não 

tenha outra categoria, ocupando apartamentos duplos standard 

com banheiro privativo, com taxas incluídas. 

-Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 

indicado o contrário nos itinerários. 

-Refeições especificadas em cada programa, sendo 

normalmente do tipo “Table D’Hote” - menu fixo. 

-Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 

português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 

-Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 

privativo, mini ônibus ou van, com assistência de guias locais 

falando português ou espanhol, ou eventualmente falando 

inglês. 

-Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis (uma mala 

por pessoa). 

-Cartão de Seguro e Assistência Internacional - April Plano 

Internacional Mundial. 

-Guia profissional acompanhante, falando português durante 

toda a parte terrestre (mínimo de 15 passageiros). 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

-Taxas de embarque nos aeroportos (Ver custo na 

tabela de preços). 

-Refeições não mencionadas como incluídas. 

-Bebidas e outras despesas de caráter pessoal. 

-Passeios opcionais. 

-Gorjetas para carregadores de malas que excedam 

a um volume por pessoa. 

-Gastos com passaportes e vistos. 

-Traslados de chegada e/ou saída em data ou 

horário diferente do grupo. 

-A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia 

permanente no final da viagem.  

 
 

 


