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DAI 1 - DELHI    
Chegada ao aeroporto de Delhi e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre..

DIA 2 - DELHI 
Café da manhã no hotel. De manhã, visita por Nova 
Delhi, incluindo o Qutub Minar, uma torre gigantesca 
de 72 metros e o túmulo de Humayun, o mausoléu do 
imperador Humayun. Passeio pela área diplomática, 
onde encontram-se os edifícios do governo (Rashtrapati 
Bhawan ou Palácio Presidencial de Índia, o Parlamento 
e o Portal da Índia). Visita do templo da religião Sikhist. 
Pela tarde visita pela Antiga Delhi, passando pelo Forte 
Vermelho, construído pelo Imperador Mughal Shah 
Jahan. Passeio de riquixá (bicicleta de táxi puxada 
por homens) em Chandni Chowk, um dos maiores e 
mais antigos bazares da Índia. Então, vamos visitar 
a Mesquita Jama, a maior mesquita da Índia. Além 
disso, vamos visitar Rajghat, local de cremação de 
Mahatma Gandhi, onde ele foi incinerado em 31 de 
janeiro de 1948. Retorno ao hotel.

DIA 3 - DELHI | SAMODE | JAIPUR 
Café da manhã no hotel. Saída para Jaipur via Samode. 
Na chegada, almoço no Samode Palace. Então, 
visitaremos o impressionante palácio, agora convertido 
em hotel que se destaca por sua impressionante “Hall 
of Mirrors”. Continuação para Jaipur, capital do estado 
de Rajasthan. À tarde, vamos participar da cerimônia 
Aarti no Templo de Birla. Retorno ao hotel.

DIA 4 -  JAIPUR
Café da manhã no hotel e saída para visitar o Forte 
de Amber. Este complexo palaciano prevalece no 
topo de uma colina que podemos subir nas costas 
de um elefante ou jipe (sujeito a disponibilidade). À 

DELHI | JAIPUR | AGRA

tarde visitaremos o Palácio do Maharaja e seu museu, 
o Observatório Jai Singh ainda em funcionamento 
onde podemos observar a precisão de instrumentos 
de pedra construídos no século XVIII. Tempo para 
contemplar a espetacular fachada do Palácio dos 
Ventos, convertida em emblema da cidade. Tempo 
livre no famoso mercado local Bazar Bapu. Retorno 
ao hotel.

DIA 5 - JAIPUR |  AGRA 
Café da manhã no hotel e viagem para Agra. Durante 
o trajeto pela estrada visitaremos Abhaneri e seus 
monumentos rajputs medievais como o poço Chand 
Baori e o Harshat Mata dedicado ao deus Vishnu. 
Continuação por estrada para visitar a cidade 
abandonada de Fatehpur Sikri. Almoço em restaurante 
local. Continuação para Agra e na chegada visitaremos 
o Taj Mahal, considerado uma das 7 maravilhas do 
mundo moderno. Check-in no hotel.

DIA 6 - AGRA | DELHI  
Após o café da manhã, visita ao Taj Mahal, o mais 
fascinante e belo monumento de Índia, construída pelo 
imperador Shah Jahan em memória de sua rainha 
favorita Mumtaz Mahal. Depois visita ao Forte de 
Agra, um forte e imponente às margens do rio Yamuna, 
construído pelo imperador Akbar. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, traslado para Delhi. Resto 
do dia livre.

DIA 7 - DELHI    
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
Aeroporto de Delhi.

CÓD: A G I N 0 3

TRIÂNGULO DOURADO
6 NOITES

CIDADE

DELHI The Surya Vivanta by Taj-Dwarka  

JAIPUR Holiday Inn City Center Hotel Hi l ton

AGRA Four Points by Sheraton Double Tree by Hi l ton

DELHI Hotel Radisson - Udyog Vihar Vivanta by Taj-Dwarka 

A PARTIR DE USD 1.020 USD 1.054

• Uma foto no icônico Taj Mahal ;

• Visitar o imponente Forte de Agra.

DELHI

AGRA

JAIPUR

SAÍDAS: Segundas (consultar saídas fixas)

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Tour com saída mínima de 2 pax;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com meia pensão nos hotéis previstos ou similares;

• Pacote de boas-vindas;

• Traslados de chegada e partida;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço regular/compartilhado com guia 

acompanhante em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

ESTILO DE VIAGEM   | 
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2020/2021 

Hotéis previstos (ou similares):




