
71 PANAVISIÓN

DIA 1º (Domingo) 
DELHI
Chegada a Delhi. Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 2º (Segunda) 
DELHI
Café da manhã buffet. Começamos o dia com um pas-
seio pela cidade, para entrar em contato com a capital 
da Índia. Visitaremos a parte moderna de Delhi. Veremos 
a Porta da Índia, um arco do triunfo que rende homena-
gem à Primeira Guerra Mundial; e Rashtrapati Bhawan, 
maravilhosa estrutura e residência oficial do presidente 
da Índia. Também visitaremos o túmulo de Humaium, 
um complexo de túmulos da era mongol, e o Qutub 
Minar, que é o minarete de tijolos mais alto do mundo e 
um exemplo proeminente de arte islâmica, sendo o mais 
antigo monumento islâmico de Delhi. Também visitare-
mos o Templo de Birla e o Templo Sikh “Gurdwara 
Bangla Sahib”. Almoço (opc. MP, PC). Restante do dia 
livre. Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 3º (Terça) 
DELHI
Café da manhã buffet. Em seguida, temos o pas-
seio incluso na Velha Delhi. Visitaremos o mercado 
Chandni Chowk e depois a majestosa Mesquita Jama 
Masjid, construída em 1656 pelo Imperador Shah 
Jahan, com três imponentes cúpulas de mármore preto 
e branco e dois minaretes gêmeos flanqueando seu 
majestoso arco central. Também visitaremos Raj Ghat, 
o Mausoléu de Mahatma Gandhi, uma simples estru-
tura de mármore preto que marca o lugar onde Gandhi 
foi cremado, em 31 de janeiro de 1948. O monumento 
fica a céu aberto e tem uma chama eterna em uma das 
extremidades. Está localizado nas margens do rio Ya-
muna. Almoço (opc. MP, PC). Tarde livre. Jantar (opc. 
PC). Acomodação.

DIA 4º (Quarta)
DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã seguire-
mos para a pequena localidade de Shahpura, onde se 
encontra o palácio homônimo, transformado num belo 
hotel. Almoço (opc. MP, PC) no hotel e visita à cidade. 
Em seguida, saída para Jaipur. Traslado ao hotel. Jan-
tar (opc. PC) e acomodação.

DIA 5º (Quinta)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão 
de meio dia ao Forte Amber, antiga capital do Estado 
até 1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre 
as ruínas de um velho forte do século XI, mas são os 
vários edifícios que foram posteriormente adicionados 

SUPER OFERTA: Encantos da Índia
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 Guia falando espanhol durante toda a viagem

NOTA IMPORTANTE:

Esta bela viagem de 9 dias de duração

tem um preço muito atraente

Aproveitamos este espaço para informar 
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AD  780 $ .....    MP  880 $ .....    PC  995 $

8 dias: preços por pessoa US$
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Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 840

Suplemento quarto individual Alta T.  . . . . . . . 415 655

Suplemento quarto individual Outras T.. . . . . . 305 405

  Alta Temporada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 270

Suplemento meia pensão  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100

Suplemento pensão completa  . . . . . . . . . . . . 225 255

(1621-1667) que formam seu magnífico corpo central. 
Lá visitaremos o Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória 
(Jai Mahal) e o Jag Mandir. Também iremos desfrutar 
de uma experiência única: daremos um passeio de 
elefante até o alto da colina, onde se encontra o forte. 
Almoço (opc. MP, PC). À tarde, visita panorâmica em
Jaipur. Visitaremos o Palácio do Marajá, antiga resi-
dência real e atual museu, onde você pode ver pinturas 
Rajput e Mogol, e armas. Também visitaremos uma das 
principais atrações turísticas de Jaipur, o observatório 
astronômico Jantar Mantar, construído em 1700. Você 
também vai poder admirar e fotografar um dos símbolos 
da cidade, o Palácio dos Ventos (Hawa Mahal), com 
uma impressionante fachada que reflete todo o seu es-
plendor. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 6º (Sexta)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã buffet. No início da manhã, saída para 
Agra, visitando no caminho Fatehpur Sikri e Abhaneri. 
Construída pelo imperador Akbar em 1569, em home-
nagem a Salim Chishti, famoso santo sufi da ordem 
chishti, Fatehpur Sikri foi a capital mogol por 14 anos 
e também é um belo expoente da cidade amuralhada 
mogol. Almoço (opc. MP, PC). Finalizada a visita, con-
tinuação da viagem para Agra. Chegada e visita pano-
râmica pela cidade que abriga o majestoso Taj Mahal. 
Traslado ao hotel. Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 7º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “uma visão, um sonho,  
um poema, uma maravilha”
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visitaremos 
o espetacular Taj Mahal, uma das sete maravilhas do 
mundo moderno, uma ode ao amor, construído pelo im-
perador Shah Jehan em 1630 para servir de mausoléu 
para sua rainha, Mumtaz Mahal. Almoço (opc. MP, PC). 
Em seguida, visitaremos o Forte Vermelho de Agra, 
situado na margem oeste do Yamuna e contruído entre 
1565 e 1573. Dentro do complexo se encontram algu-
mas estruturas interessantes, como o Jehangiri Mahal, 
o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. 
Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 8º (Domingo)
AGRA-DELHI
Café da manhã. No horário programado, saída para a 
cidade de Delhi e traslado ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços.

o programa inclui

  Assistência de nossa equipe nos aeroportos, tras-
lado ao hotel, e vice-versa.

   Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos 
guias especializados na Índia.

   Sistema de refeições (bebidas não inclusas):

 AD: 7 cafés da manhã.
 MP: 7 cafés da manhã e 6 almoços.
 PC: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares.

   Visitas incluídas 
Em Delhi: Panorâmica Velha e Nova Delhi, Minarete 
Qutub (com entrada)

 Em Agra: Taj Mahal, Forte Vermelho
 Em Jaipur: Forte Amber, Panorâmica na cidade de 

Jaipur, Palácio do Maharaja (com entrada).

   Outras atrações inclusas:
    Passeio de elefante até o Forte Amber em Jaipur.

   Seguro de viagem.

 hotéis previstos ou similares

DELHI Holiday Inn Mayur 4****Sup www.holidayinn.com 

  Crowne Praça Mayur 5*****L www.crowneplaza.com

AGRA Sheraton F. Point 4**** www.starwoodhotels.com 

  Marriott 5*****L www.marriot.com/Hotéis-Agra

JAIPUR Park Regis 4**** www.parkregisjaipur.in 

  Radison 5*****L www.radissonblu.com/jaipur

NOTAS IMPORTANTES:

  Saídas garantidas. Preços com base em 10 pessoas. Quando o grupo 
for inferior a 10 pessoas, a saída está igualmente garantida, mas com 
um pequeno suplemento: de 2 a 3 pax 180 usd/pax - preço líquido; de 
4 a 9 pax 120 usd/pax - preço líquido.

  A ordem das visitas pode ser modificada, sempre respeitando o con-
teúdo das mesmas. 

  Por razões operacionais, a última noite em Delhi pode utilizar um hotel 
4**** próximo ao aeroporto para todo o grupo.

  Guia acompanhante falando espanhol durante toda a viagem de Delhi a 
Agra e guias locais falando espanhol nas outras cidades. 

  As refeições não incluem bebidas. 

  Visto: Verifique os requisitos e condições necessários junto à entidade 
correspondente em seu país de origem. 

  Desaconselhamos quartos triplos neste destino.

datas de início Delhi

 2018

Março 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Maio 6 13 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14 21 28

Novembro 4 11 18 25

Dezembro 2 9 16 23 30

 2019

Janeiro 6 13 20 27

Fevereiro 3 10 17 24

Março 3 10

 Baixa T.     Alta T.


