ÍNDIA & NEPAL 2017
(14 dias)
Saídas:
Roteiro:

16 de setembro
Doha, Delhi, Jaipur, Agra, Delhi, Varanasi, Delhi, Kathmandu

1º Dia (16.09.17) – São Paulo

[ –, – ,– ]

7º Dia (22.09.17) – Jaipur/ FatehpurSikri/ Agra [ C , – , – ]

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
23h00.

Partida às 3h15, no voo Qatar 774, com destino a Doha.
Chegada às 23h15, recepção e traslado ao hotel.

Saída pela manhã para viagem de aproximadamente 4 horas e
meia com destino a Agra. Na rota, parada para conhecer
Fatehpur Sikri, a cidade fantasma. Agra é uma cidade
encantadora, que no passado foi capital do Império Mughal, e
mundialmente conhecida por abrigar o famoso Taj Mahal.
Chegada e traslado ao hotel.

3º Dia (18.09.17) – Doha

8º Dia (23.09.17) – Agra

2º Dia (17.09.17) – São Paulo / Doha

[–,–,–]

[ C , – , – ]

Manhã livre para atividades independentes. À tarde, faremos
meio dia de passeio pela cidade. Visita ao Museu de Arte
Islâmica, que com sua arquitetura singular representa por si só
uma obra de arte, ao Souq Waqif, um importante mercado em
Doha, onde há roupas tradicionais, especiarias, artesanatos e
restaurantes, depois passaremos pela Corniche, e por fim,
iremos a The Pearl, uma bela ilha artificial com quase 4
milhões de metros quadrados. Término do passeio no
aeroporto.
4º Dia (19.09.17) – Doha/ Delhi

[ –, –,– ]

Embarque às 2h45, no voo Qatar 570, com destino a Delhi.
Chegada às 8h50 ao Aeroporto Internacional de Delhi,
recepção e traslado ao hotel para descanso. À tarde, passeio
pela Nova Delhi, visitando o complexo Qutab Minar, com seu
minarete de 72 metros de altura, o Túmulo de Humayun e
passagem pelo Portal da Índia (Memorial da Guerra) e pelo
Parlamento.
5º Dia (20.09.17) – Delhi/ Jaipur

[ C , –,–]

Pela manhã, saída para conhecer a Velha Delhi, incluindo
pequeno passeio de riquixá, visita a Raj Ghat (memorial a
Mahatma Gandhi), à Mesquita Jama e a Chandni Chowk, o
mercado local. À tarde, viagem de aproximadamente 5
horas com destino a capital do Rajastão, Jaipur, conhecida
também como a “Cidade Cor de Rosa”. Chegada em Jaipur e
acomodação no hotel.
6º Dia (21.09.17) – Jaipur

[ C , –,– ]

Pela manhã, saída para visita ao Forte Amber, uma fortaleza
construída no início do século XVIII. Subida ao topo da colina
no dorso de um elefante (sujeito à disponibilidade). No
caminho, haverá uma breve parada para fotos do Palácio dos
Ventos “Hawa Mahal”. À tarde, visita ao Palácio do Marajá e
ao Observatório “Jantar Mantar”, que é um dos observatórios
astronômicos mais bem preservados da antiguidade. Retorno
ao hotel no final da tarde.

[ C , – , – ]

Pela manhã, saída para visita ao mausoléu mais conhecido do
mundo, o Taj Mahal (fechado às sextas-feiras).Em seguida,
visita ao Forte de Agra.
9º Dia (24.09.17) – Agra/ Delhi/ Varanasi

[C,–,–]

Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Delhi
(aproximadamente 4 horas) para embarque no voo com
destino a Varanasi. Chegada e traslado ao hotel. À noite,
assistiremos à cerimônio Aarti, um ritual que acontece
nos ghats (degraus nas margens do Rio Ganges) desde tempos
muito antigos. É um processo de adoração da Deusa Ganges
com vários instrumentos musicais, com os cantos Sages que
podem ser relaxantes, um momento realmente mágico.
10º Dia (25.09.17) – Varanasi/ Delhi

[C,–,–]

Pela manhã bem cedo, passeio de barco pelo Rio Ganges.
Retorno ao hotel para o café da manhã. Saída para passeio
pela cidade e visita ao Templo Bharat Mata, com um grande
mapa da Índia em mármore, ao Templo Durga, passagem pelo
Templo Tulsi Manas e pela antiga Universidade Hindu
Banaras. À tarde, visita a Sarnath, a 10 km de Varanasi, local
em que se acredita que Buda deu o primeiro sermão aos seus
discípulos, criando assim os princípios do Budismo. Traslado
ao aeroporto para embarque no voo com destino a Delhi.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
11º Dia (26.09.17) – Delhi/ Kathmandu

[C,–,–]

Após café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque no
voo com destino a Kathmandu. Chegada e traslado ao hotel.
Visita ao Templo de Kumari, a deusa viva, a Kashtamandap e
à Praça Durbar, com seus templos e o Palácio de Hanuman
Dhoka, onde residia a realeza. Visitaremos também o Templo
Swoyambhunath, um dosmais gloriosos templos budistas da
cidade, construído há mais de 2 mil anos.
12º Dia (27.09.17) – Kathmandu

[C,–,–]

Após café da manhã, visita a Patan, uma cidade conhecida
pela rica tradição em artes e artesanatos, localizada em um
vale a 5 km ao sul de Kathmandu. Visita à histórica Praça

Durbar, seu antigo palácio real, e ao campo de refugiados
tibetanos. À tarde, visita a Bhaktapur, que foi capital do Nepal
até o século XV.
13º Dia (28.09.17) – Kathmandu/ Doha

Em acomodação dupla
US$ 4,290

[C,–,–]

Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 15 participantes

Dia livre para atividades independentes. Em horário adequado,
traslado ao aeroporto para embarque às 21h20 no voo Qatar
651, com destino a Doha. Chegada em Doha às 23h35.
14º Dia (29.09.17) – Doha/ São Paulo

Suplemento single

[–,–,–]

US$ 1,200

Tempo livre e conexão no voo Qatar 773 às 8h25, com destino
a São Paulo (a acomodação em trânsito oferecida pela
companhia aérea fica sujeita a disponibilidade). Chegada no
Aeroporto Internacional de Guarulhos, desembarque previsto
às 16h45. Fim de nossos serviços.
Observações:
• O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos
locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
Inclui:
• Passagem aérea em classe econômica, com Qatar Airways:
São Paulo/ Doha/ Delhi e Kathmandu/ Doha/ São Paulo
• Passagem aérea em classe econômica para os trechos: Delhi/
Varanasi/ Delhi/ Kathmandu.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
• Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
• Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e
guias locais falando espanhol durante os passeios.
• Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
• Seguro de viagem de 14 dias (válido até 75 anos, acima
dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura).
Não inclui:
• Taxas aeroportuárias.
• Despesas com documentações.
• Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis.
• Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 15 participantes

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Noites

Hotel

Categoria

Doha
Delhi
Jaipur
Agra
Varanasi
Delhi
Kathmandu

01
01
02
02
01
01
02

Rotana City Centre
Le Meridien
ITC Rajputana
ITC Mughal
The Gateway Hotel Ganges
Holiday Inn Aerocity
Soaltee Crowne Plaza

standard
Deluxe
Executive
Mughal
standard
Superior
Deluxe

VOOS DO ROTEIRO
Voos

Origem

Destino

QR 774
QR 570
QR 651
QR 773

São Paulo
Doha
Kathmandu
Doha

Doha
Delhi
Doha
São
Paulo

Horário
de saída

Horário de
chegada

03h15
02h45
21h20
08h25

23h15
08h50
23h35
16h45

