
        

 

  

 

13 dias / 12 noites 

Dia 1: Delhi 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao hotel para check-in.  

  
Dia 2: Delhi 
Café da manhã no hotel e saída para city tour pela parte antiga e nova da cidade, 

incluindo um passeio de Rikshaw e um almoço opcional em um restaurante local. 

O tour inclui visita ao mercado Chadni Chowk, Mesquita Jama Masjid, Forte 

Vermelho, Raj Ghat, Tumba de Humayun, Minarete Qutub, Templo de 

Lakshminarayan, Gurdwara Bangla Sahib. Retorno ao hotel para pernoite.  

 

Dia 3: Delhi / Udaipur 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo com destino a Udaipur. 

Chegada e traslado ao hotel para check-in. De tarde, passeio de barco pelo lago 

Pichola. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Udaipur 
Café da manhã no hotel e saída para visitas pela cidade, incluindo o Museu e 

Palácio da Cidade. Tarde livre e pernoite no hotel. OPCIONAL: excursão aos 

templos de Nagda e Eklingji.  

 

Dia 5 Udaipur / Jaipur 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Jaipur. Chegada e traslado ao hotel 

para check-in e pernoite.  

 

Dia 6: Jaipur 
Café da manhã no hotel e saída para excursão pelo Forte de Amber, uma 

imponente fortificação construída sobre uma colina rochosa próxima a um lago. A 

subida ao Forte é feita em cima de um elefante ou em um jeep. Almoço opcional 

em um restaurante local. De tarde, visita ao Palácio Real, uma bela construção com 

pátios, jardins e edifícios. Opcional: Elephant safari com jantar. Retorno ao hotel 

para pernoite. 

 

Dia 7: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Agra. Durante o percurso, parada 

em Fatehpur Sikri, uma antiga cidade construída no século XVI pelo Imperador 

Akbar. Almoço opcional no hotel Laxmi Vilas Palace, uma antiga residência real. 

Chegada em Agra, check-in e pernoite no hotel.  

 

Dia 8: Agra 
Café da manhã no hotel e visita ao Taj Mahal, símbolo da Índia, e ao Forte de Agra, 

uma imponente fortificação construída no século XVI pelo Imperador Akbar. Tarde 

livre para lazer (opcional: espetáculo Mohabbat el Taj). Retorno ao hotel para 

pernoite.  

 

 

 

 

 

 

Dia 9: Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho 
Café da manhã no hotel e saída de trem para Jhansi. Chegada em Jhansi e traslado 

de carro até Khajuraho. Durante o percurso, parada para visita em Orchha. Chegada 

em Khajuraho, check-in e pernoite no hotel.  

 

Dia 10; Khajuraho / Varanasi 
Café da manhã no hotel e saída para visitas pela cidade. Em seguida, traslado ao 

aeroporto para voo com destino a Varanasi. Chegada e traslado ao hotel para check-

in. Ao entardecer, participação em uma cerimônia religiosa tradicional da cidade. 

Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 11: Varanasi 
Bem cedo pela manhã, passeio de barco pelo Rio Ganges. Retorno ao hotel para 

café da manhã e logo em seguida visitas pela cidade e por Sarnath. 

 

Dia 12: Varanasi / Delhi 
Café da manhã no hotel traslado ao aeroporto para voo com destino a Delhi. 

Pernoite em Delhi. 

 

Dia 13: Delhi 
Café da manhã no hotel traslado ao aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Serviço de guias locais em espanhol 

- Bilhete de trem Agra-Jhansi 

 

ÍNDIA CLÁSSICA COM UDAIPUR 
BY CREATIVE TRAVEL 



 

 

Reservas ou maiores informações: 
 ritugupta@creative.travel 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/18 – 30/09/18 2 pax 3 pax 4-6 pax Supl. SGL 

4* superior USD 1.987 USD 1.634 USD 1.563 USD 643 

5* standard USD 2.130 USD 1.778 USD 1.707 USD 784 

5* luxury USD 3.993 USD 3.640 USD 3.569 USD 2.634 

 

Hotéis previstos 

Cidade 5* Luxury 5* Standard 4* Superior Noites 

Delhi 
The Oberoi 

Gurgaon 
Le Meridien The Suryaa 2 

Udaipur 
The Oberoi 

Udaivilas 

Trident 

Udaipur 

Ananta Spa 

& Resort 
2 

Jaipur The Oberoi Rajvilas ITC Rajputana Hilton 2 

Agra 
The Oberoi 

Amarvilas 
ITC Mughal 

Double Tree 

by Hilton 
2 

Khajuraho The Lalit Radisson Ramada 1 

Varanasi 
Gateway Ganges 

(executive) 

The Gateway 

(standard) 
Radisson 2 

Delhi 
The Oberoi 

Gurgaon 
Le Meridien 

Holiday Inn 

Aerocity 
1 

 
 

 

Preços e Condições – 2018 (em USD por pessoa) 
Válidos de abril/18 a setembro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 

Suplemento voo Delhi / Udaipur,  Khajuraho / Varanasi / Delhi – USD 453 por 

pessoa. 

Suplemento guia em espanhol que acompanha durante toda a viagem – USD 

1.399 (total). 

 

O pacote inclui: 
– Acomodação com café da manhã; Tours e traslados conforme indicado no 

itinerário, incluindo entradas; Serviço de guia em espanhol; Refeições conforme 

indicado no itinerário (bebidas não inclusas); Bilhete de trem Agra-Jhansi. 

 
O pacote não inclui: 
– Voo internacionais e domésticos; Refeições não especificadas no itinerário; 

Seguro viagem ou despesas pessoais; Bebidas; Entradas para tours e atividades 

opcionais. Tarifas para câmeras fotográficas em algumas visitas.  

 

 


