
        

 

 

1.   

14 dias / 13 noites 

Dia 1: Delhi 
Chegada em Delhi, com recepção e traslado até o hotel.  

  
Dia 2: Delhi 
Café da manhã. Pela manhã, visita à velha Delhi, passando pelo mercado Chandni 

Chowk – a pé ou em rikshaw – ao Jama Masjid e Raj Ghat. Depois, visita à Nova 

Delhi, incluindo o complexo Minarete Qutub, o Templo de Lotus, Templo ISKCON e 

o Nizamuddin Dargah. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Delhi / Amritsar 
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto para voo com destino a 

Amritsar. Na chegada, traslado e check-in no hotel. Após o jantar, saída para assistir 

à cerimônia especial de oração de Palki Sahib. 

 

Dia 4: Amritsar 
Café da manhã e saída para passeio de uma hora e meia por Amritsar e visita ao 

Templo Dourado. À tarde, ida à espetacular cerimônia de Troca da Guarda, em 

Wagah, na fronteira entre a Índia e o Paquistão.  

 

Dia 5: Amritsar / Dharamshala 
Café da manhã no hotel e então viagem pela estrada até Dharamshala. No 

caminho, parada na aldeia Punjabiyat para conhecer a vida rural e almoçar. 

Chegada em Dharamshala, e pernoite. 

  

Dia 6: Dharamshala 
Café da manhã no hotel e visita à cidade de Dharamshala, incluindo o Templo de 

Tsuglagkhang, Instituto Norbulingka, Templo Bhagsunag e ao Tsechokling Gompa. 

 

Dia 7: Dharamshala / Dehradun / Rishikesh 
Após café da manhã, traslado até o aeroporto para voo de embarque até 

Dehdarun. Na chegada, continuação pela estrada até Rishikesh e traslado ao hotel. 

 

 

 

Dia 8: Rishikesh / Haridwar / Rishikesh 
Café da manhã antes de uma manhã de atividades de yoga no hotel. Depois, 

excursão até Haridwar, para um passeio ao redor de Kar-Ki-Pauri Ghat. Ao final da 

tarde, cerimônia de oração no em Ganges e regresso ao hotel. 

 

Dia 9: Rishikesh / Dehradun / Delhi / Jaipur 
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto para embarque no voo até 

Jaipur, via Delhi. Na chegada, traslado e check-in no hotel. À tarde, saída para 

assistir à cerimônia de oração no Templo de Birla. 

 

Dia 10: Jaipur 
Após café da manhã, excursão ao Forte Amber. Depois, passeio por Jaipur, 

incluindo o museu do Palácio da Cidade e ao observatório Jantar Mantar. 

 
Dia 11: Jaipur / Agra 
Café da manhã no hotel e viagem pela estrada até Agra. No caminho, visita à 

famosa cidade abandonada de Fatehpur Sikri. Chegada em Agra, traslado e check-

in no hotel.  

  

Dia 12: Agra 
Café da manhã no hotel e visita ao incomparável Taj Mahal. Em seguida, visita ao 

Forte de Agra (Forte Vermelho). 

 

Dia 13: Agra / Vrindavan / Delhi 
Café da manhã no hotel e viagem pela estrada até Delhi. No caminho, visita às 

cidades de Mathura e Vrindavan. Na chegada, traslado e check-in no hotel. 

 

Dia 14: Delhi 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para embarque no voo de volta. 

 

ÍNDIA ESPIRITUAL 
BY CREATIVE TRAVEL 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Serviço de guias locais em espanhol 

 



 

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. 

 

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 7-9 pax 

Supl. 

SGL 

4* superior 1.864 1.503 1.577 1.498 674 

5* standard 2.244 1.809 1.862 1.790 998 

 

Suplemento guia acompanhante 

USD 2.107 (Total) 

Voos  

(Delhi – Amritsar) (Dharamshala – Delhi – Dehradun – Delhi – Jaipur) 

em classe econômica 

USD 538 por pessoa 

 

Hotéis previstos 

Cidade 5* Standard 4* Superior Noites 

Delhi Le Meridien The Suryaa 2 

Amritsar Hyatt Holiday Inn 2 

Dharamshala Fortune Park Moksha Fortune Moksha 2 

Rishikesh Rang on the Ganges Aloha on the Ganges 2 

Jaipur ITC Rajputana 
Holday Inn City 

center 
3 

Agra ITC Murghal Hotel Ramada 1 

Delhi 

(Retorno) 
Novotel Aero-city Holiday Inn Aero-city 3 

 

O pacote inclui: 
– Acomodação conforme indicado no itinerário, em quartos twin compartilhados 

com café da manhã diário; 

– Tour e traslados conforme indicado no itinerário, incluindo entradas; 

– Recepção e traslado do aeroporto (em inglês); 

– Serviço de guia local em espanhol em Delhi, Agra, Jaipur 

– Serviço de guia local em inglês em Amritsar, Dharamshala, Rishikesh e Haridwar 

– 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. 

 
 

 


