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INCRÍVEL ÍNDIA
Delhi, Agra, Fatehpur, Jaipur e Shahpura

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de: Nova e Velha Deli e Jaipur.

• Visita Agra e o Forte Vermelho.

• Visita ao Taj Mahal e o Little Taj Mahal..

• Cerimônia AARTI no templo Hindu Birla.

• Forte Amber e subida de elefante.

Agra
Jaipur

Fatehpur

Shahpura
Delhi

DIA 1 (Domingo) BRASIL  - DELHI
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Deli. Noite a 
bordo.

DIA 2 (segunda-feira) DELI
Chegada em Deli, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel para o café da manhã (de acordo com 
a chegada voo). (Teremos o quarto disponível às 
14:00 horas). Em seguida, visite a cidade para en-
trar em contato com a capital da Índia, Deli: que 
hospedou muitas dinastias e governantes por mais 
de 3.000 anos que deixaram um grande legado ar-
tístico. Visitaremos a parte moderna de Deli; Portal 
da Índia, o arco do triunfo, conheceremos Rashtra-
pati Bhawan (residência oficial do presidente da 
Índia) e do Qutub Minar (com entradas), torre da 
vitória com cinco andares, tem uma altura total de 
72,5 metros. Seu diâmetro na base é de 14,3 me-
tros enquanto o seu ponto mais alto é de 2,7 me-
tros. O Qutub Minar é considerado um Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco desde 1993. Também 
incluímos a visita a Gurdwara Bangla Sahib, um 
importante templo da religião Sikh. O templo é 
construído em mármore, incluindo o chão e sua es-
trutura se reconhece imediatamente pela peculiar 
cúpula de ouro que ele possui. Almoço no restau-
rante. Tarde livre. Excursão opcional ao Templo Birla 
e Chandi Chowk. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) DELI
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Templo de Lótus Continuamos com a visita 
de Velha Deli; a majestosa Mesquita Jama Masjid, 

construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan. 
Vamos visitar também Raj Ghat, Mahatma Mau-
soleum Gandhi. Se trata de uma laje de mármore 
preto simples que marca o local onde Gandhi foi in-
cinerado 31 de janeiro de 1948. Almoço no restau-
rante. Tarde livre. Excursão opcional ao Templo de 
Akshardham e Tumba de Humayun. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) DELHI-AGRA (excursão de um 
dia completo).
Buffet de café da manhã. Partida para Agra. Nesta 
cidade, capital do Império Mogol durante os séculos 
XVII, se encontra o majestoso Taj Mahal, uma das as 
sete maravilhas do mundo. Almoço no restaurante.
Em seguida, visita do espetacular Forte Vermelho 
de Agra, localizado na margem oeste do Yamuna e 
construído entre 1565 e 1573. Dentro do complexo 
encontrar algumas estruturas interessantes, como 
o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Transfer para o hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5. (quinta-feira) AGRA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã.  Pela manhã, vamos visi-
tar o Taj Mahal, “uma visão, um sonho, um poema, 
uma maravilha”. O Taj Mahal, uma das sete maravil-
has modernas do mundo, é um complexo de edifí-
cios construído entre 1631 e 1648, nas margens do 
rio Yamuna, pelo imperador Shah Jahan em honra 
de sua esposa. Para construir este majestoso mau-
soléu com jardim, simulando o jardim do paraíso 
islâmico, eles precisavam cerca de 20.000 trabalha-
dores que trabalharam nele 22 anos até a conclusão 
em 1653. Dentro do complexo existem algumas 
estruturas interessantes, como o Jehangiri Mahal, 
o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti 
Masjid. O Taj exibe seus diferentes humores através 
da suas variadas nuances. O Taj tem tantas nuan-
ces como qualquer outro tipo de beleza que você 
pode ter. O Taj é rosado de manhã, branco leitoso à 
noite, dourado quando a lua brilha e variantes inter-
mediárias durante os diferentes momentos do dia e 
durante as diferentes estações do ano. Almoço no 
restaurante. À tarde, visita ao mausoléu de Etimad-
Ud-Daulah, que também é conhecido como “o pe-
queno Taj »desde que alguns consideram como um 
esboço do Taj Mahal. Construído entre 1622 e 1628 
na costa à direita do rio Yamuna, suas paredes são 
de mármore vindo do Rajastão com incrustações 
de pedra precioso e semiprecioso, especialmente 
topázio, ónix e lápis-lazúli. Filtros de luz através do 
interior do mausoléu através pequenas aberturas 
no mármore. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Jaipur, visitando na rota Fatehpur Sikri, cidade cons-
truído pelo imperador Akbar em 1569 em honra a 

Salim Chishti, famoso santo sufi da ordem chishti, 
Fatehpur Sikri foi a capital de Mughal por 14 anos. 
é também um belo exemplo da cidade murada 
Mughal, com áreas públicas e privadas bem diferen-
ciadas e imponentes. Visita ao poço com degraus 
de Abhaneri, uma maravilha arquitetônica que com-
partilha espaço com o templo de Harshat Matar. Al-
moço no restaurante. Continuação da Viagem para 
Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. Vamos partici-
par de uma cerimônia da AARTI no templo hindu 
Birla. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (sábado) JAIPUR (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica de Jai-
pur, que leva o nome do marajá Jai Singh, príncipe 
e astrônomo. Vamos visitar o Palácio do Maharaja 
e o Palácio dos Ventos (do lado de fora) com uma 
impressionante fachada em que pode ser contem-
plado em todo o seu esplendor arte mogol. Almoço 
no restaurante. Na parte da tarde, visite o Forte 
Amber, a antiga capital do Estado até 1728. Esta 
fortaleza foi construída em 1592 sobre os restos 
de um antigo forte do século XI, mas são os vários 
edifícios adicionados mais tarde (1621-1667) que 
formam o seu magnífico corpo central. Do alto da 
colina, o Forte Amber e suas paredes oferecem uma 
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espetacular vista panorâmica inesquecível do Lago 
Maota e da cidade histórica. Aqui vamos visitar o 
Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o 
Jagmandir. Nós também desfrutaremos de uma ex-
periência única: vamos subir no elefante até o topo 
da colina sob a que se alça o forte. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8 (domingo) JAIPUR - SHAHPURA - DELI
Buffet de café da manhã. Partida para a cidade de 
Shahpura, onde fica o palácio de mil e uma noites, 
tornar-se um belo hotel que claramente pertence 
a uma era na história da Índia, onde o Principados 
elegantes do Rajastão e outras regiões eram regu-
lados por famílias reais cujo escudo de armas (uma 
adaptação posterior), falava de coragem, fidelidade 
e honra. Almoço no palácio. Visita ao povoado. Pela 
tarde, chegada a Deli e traslado para hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) DELI
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, tras-
lado para o aeroporto. Fim da viagem e nossos 
serviços.

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• Devido ao novo regulamento imposto, a subida em 
Elefante não pode ser garantida 100%.. 

• As ordens das visitas podem ser modificadas respei-
tando sempre o conteúdo deles.

• No primeiro dia o quarto estará disponível Às 14:00, o 
último dia deve ser deixado antes do 12:00 horas.

i

Incluído no passeio

• Guia de acompanhamento e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 8 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 7 almoços e 7 
jantares (1/2lt de água incluída).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Agra e Forte Vermelho. Taj Majal e 
Mausoléu de Etimad-Ud-Daulah (pequeno Taj 
Mahal). Excursão a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
Excursão a Jaipur, Palácio do Maharaja e Palácio 
de Ventos (do lado de fora), Forte Amber e subir 
em Elefante.

• Outras visitas e excursões: 
Tour panorâmico de Nova Deli: Portão do Índia, 
Rashtrapati Bhawan, O Qutub Minar e Templo 
Gurdwara Bangla Sahib Templo de Lótus, visita 
panorâmica da Velha Deli, Mesquita de Jama 
Masjid, Raj Gat. Visita ao Forte Vermelho de Agra. 
Aldeia de Shahpura.

• Entradas incluídas: 
Gurdwara Bangla Sahib. 
Templo de Lótus, 
Mausoléu de Mahatma Gandhi. 
Mesquita Jama Masjid, 
Templo de Lótus, 
Qutub Minar, 
Taj Mahal. 
Forte Vermelho. 
Fatehpur Sikri. Abhaneri 
Forte Amber.

• Ônibus de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjeta para garçons, maleteiros, chofer e guia.

Hotéis  previstos ou similares 

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Taj Mahal (Agra)

Datas de saídas do Brasil

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Setembro 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10

n T. Baixa  n T. Alta

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 895

Spto. hab. individual maio-setembro ...... 355

Spto. hab. individual outubro-novembro .. 475

n  Spto. T. Alta ............................................ 140

Agra (detalle) Forte Amber (Jaipur)


