
        

 

 

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. 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 / Agra 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Agra. Chegada e traslado ao hotel 

para check-in. De tarde, visita ao Taj Mahal, símbolo da Índia, e ao Forte de Agra, 

uma imponente fortificação construída no século XVI pelo Imperador Akbar.  

Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Agra / Jaipur 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Jaipur. Durante o percurso, parada 

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

Akbar. Chegada e traslado ao hotel para check-in e pernoite. 

 

Dia 5: Jaipur  
Café da manhã no hotel e saída para uma excursão ao Forte de Amber, uma antiga 

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. Tarde livre e pernoite no hotel.  

 

Dia 6: Jaipur 
Café da manhã no hotel e saída para explorar o complexo do Palácio da Cidade, com 

pátios, jardins e edifícios. Tarde livre, onde pode-se aproveitar para fazer compras, 

e pernoite no hotel. 

 

Dia 7: Jaipur / Jodhpur 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Jodhpur. Chegada e check-in no hotel. 

De tarde, visitas pela cidade, incluindo o Forte de Mehrangarh e o monumento 

Jaswant Thada. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 8: Jodhpur / Udaipur 
Café da manhã no hotel e saída de carro para Udaipur. Durante o percurso, parada 

para visitar os Templos de Ranakpur. Chegada e check-in no hotel. 

 

Dia 9: Udaipur 
Café da manhã no hotel e saída para visitas pela cidade, incluindo o Palácio e o 

Museu da Cidade, monte Dudh Talai, passeio de barco no lago Pichola. Retorno ao 

hotel para pernoite. 

 

Dia 10: Udaipur / Delhi 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo com destino a Delhi. 

 

 

 

 

 

 

TOUR NO RAJASTÃO 
BY CREATIVE TRAVEL 

10 dias / 9 noites 

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

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

4* superior USD 1.437 USD 1.182 USD 1.139 USD 444 

5* standard USD 1.668 USD 1.417 USD 1.370 USD 603 

5* luxury USD 3.327 USD 3.074 USD 3.028 USD 2.282 

 

Hotéis previstos 

Cidade 5* Luxury 5* Standard 4* Superior Noites 

Delhi 
The Oberoi 

Gurgaon 
Le Meridien The Suryaa 2 

Agra 
The Oberoi 

Amarvilas 
ITC Mughal 

Double Tree 

by Hilton 
1 

Jaipur The Oberoi Rajvilas ITC Rajputana Hilton 3 

Jodhpur 
Umaid Bhawan 

Palace 
ITC Welcom 

Indana 

Palace 
1 

Udaipur Oberoi Udaivilas 
Fatehprakash 

Palace 

Ananta Spa 

& Resort 
2 

 
Suplemento voo Udaipur / Delhi – USD 175 por pessoa 

Suplemento guia em espanhol que acompanha durante toda a viagem – USD 1.140 

(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);  

 
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.  

 
 

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. 

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Serviço de guias em espanhol 

 


