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DIA 1 - NOVA DELHI    
Chegada ao aeroporto em Nova Delhi e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre. Refeições: nenhuma.
 
DIA 2 - NOVA DELHI
Café da manhã no hotel. O dia começa com 
um passeio de riquixá pela Antiga Delhi, onde 
visitaremos o mercado Chandni chowk, a 
grande mesquita da Índia Jama Masjid, um tour 
panorâmico pelo Forte Vermelho e uma parada 
no monumento de Gandhi - Raj Ghat. Depois, tour 
por Nova Delhi, onde visitaremos dois importantes 
monumentos: O Túmulo de Humayun e o minarete 
de Qutub. Também passaremos ao longo da 
avenida cerimonial, Rajpath, após visitas do Portal 
da Índia e do Parlamento. Também visitaremos um 
templo hindu e um templo sikh. 

DIA 3 - NOVA DELHII | AGRA 
Café da manhã no hotel e check out. Depois do 
café da manhã no hotel, viagem para Agra. Na 
chegada, traslado ao hotel. Pela tarde visita ao Taj 
Mahal, símbolo que representa o país. Este famoso 
monumento mongol foi construído pelo imperador 
SHAH JAHAN em memória de sua esposa Mumtaz 
Mahal “a dama do Taj”. Em seguida, haverá uma 
visita ao forte vermelho de Agra. O forte está às 
margens do rio Yuma, e próximo ao rio Amar Singh, 
ao sul. Depois, visita ao impressionante edifício 
que é também um património mundial onde você 
pode andar entre os quartos desta residência real.

DIA 4 -  AGRA | JAIPUR
Café da manhã no hotel e check out. Depois do 
Café da manhã no hotel, viagem para Jaipur. No 
caminho visita a Fatehpur Sikri que durante 16 anos 
foi uma das cidades mais brilhantes do mundo, 
mas devido a escassez de água e às guerras, a 
cidade foi abandonada. É um lugar imponente, 
com centenas das ruínas. Existem duas seções: o 
complexo de mesquita e do palácio, e uma série 
complicada de pavilhões e pátios. Na chegada à 
Jaipur, transferência ao hotel.

por uma grande escadaria; a luz é filtrada entre 
as numerosas colunas que levam a ao longo do 
dia, um maravilhoso jogo de sombras e luzes 
que fazem a cor das colunas mudar e esculturas 
em mármore de ouro a azul pálido. Chegada a 
Udaipur e traslado ao hotel.

DIA 9 - UDAIPUR       
Café da manhã no hotel. Partida para visitação 
da cidade de Udaipur que inclui o Palácio da 
cidade, o maior Complexo palaciano do Rajastão, 
às margens do lago. Trata-se de um conglomerado 
de edifícios criados por vários Maharanas e, no 
entanto, o palácio mantém uma uniformidade de 
design surpreendente. Também visitaremos Dudh 
Talai, de onde você pode ter visitas espetaculares 
de Udaipur - subida para a montanha no funicular. 
À tarde passeio de barco no Lago Pichola.

DIA 10  - UDAIPUR | NOVA DELHI     
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado para 
o aeroporto em Nova Delhi.

DELHI | AGRA | JAIPUR | JODHPUR | UDAIPUR

DIA 5 - JAIPUR
Café da manhã no hotel. Partida para uma excursão 
de meio dia em direção ao Forte de Amber. Perto 
de Jaipur, a cerca de 11 quilômetros de distância, 
Amber é uma fortificação imponente que se eleva 
sobre uma colina rochosa localizada ao lado de 
um lago. A subida ao forte é feita nas costas de um 
elefante ou em jeep. Pela tarde, assista a um filme 
de Bollywood no cinema Raj Mandir popularmente 
conhecido como “a cidade Rosa”. Jaipur é uma 
referência de cultura e a herança do Rajastão.

DIA 6 - JAIPUR
Café da manhã no hotel. Partida para visitação 
da Cidade de Jaipur e na parte da tarde, visita 
do palácio da cidade. O passeio inclui uma 
visita ao Museu de palácio onde você pode ver 
uma exposição de arte Rajasthani tradicional e 
Mugal. Inclui também uma parada obrigatória 
em frente ao famoso Hawa Mahal (Palácio dos 
Ventos) - uma maravilha de cinco andares com 
uma espetacular fachada piramidal com janelas 
penduradas com treliças, cúpulas. Tarde livre para 
atividades independentes.

DIA 7 - JAIPUR | JODHPUR     
Café da manhã no hotel. Depois do café da manhã, 
viagem para Jodhpur. Chegada e transferência 
para o hotel. Na tarde visita por Jodhpur incluindo 
Mehrangarh Fort, uma fortaleza imponente e 
formidável do Rajastão. Uma estrada sinuosa leva 
à entrada da cidade, que se estende a seus pés. 
Então Jaswant Thada, este memorial de mármore 
branco dedicado a Maharaja Jaswant Singh II está 
ao lado do caminho de descida do forte.

DIA 8 - JODHPUR | UDAIPUR      
Café da manhã no hotel. Depois do café da manhã 
o hotel, viagem para Udaipur. No caminho visita de 
templos de Ranakpur que é dedicado a Adinath, 
considerado não apenas o maior templo jainista 
da Índia, mas também o mais bonito. A entrada 
do templo, que é acessado descalço, é precedido 
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UMA VIAGEM PELO RAJASTÃO
9 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Todos os traslados em serviço privado;

• Refeições: Café da manhã;

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

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

• Atividades opcionais.

CIDADE

DELHI The Surya Le Meridien The Oberoi

AGRA Double Tree by Hi l to ITC Mughal Oberoi Amarvi las

JAIPUR Holiday Inn City Cente ITC Rajputana Oberoi Rajvi las

JODHPUR Indana Palace ITC Welcom Umaid Bhawan Palace

UDAIPUR Ananta Spa & Resort Tr ident Oberoi Udaivi las

A PARTIR DE USD 1.551 USD 1.643 USD 3.500

• Andar em um Tuk Tuk em Delhi;

• Um passeio de barco no Lago Pichola, em Udaipur. DELHI

AGRA
JAIPUR

UDAIPUR

JODHPUR

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


