
                         
 

 

ÍNDIA 
Tradição & Cultura 

 
Com Guia Local falando espanhol | 2 a 16 de fevereiro, 2020 

 



                         
 

Uma viagem que visita os lugares mais simbólicos da Índia, berços de suas tradições e riqueza 

histórica. Começamos pela capital Delhi, seguindo para os locais sagrados do chamado triângulo 

dourado, formado por Delhi, Agra e Jaipur, cartões postais da Índia. Depois, vamos para cidades 

históricas do Rajastão como Udaipur, Jodhpur e Jaisalmer, pontos de importante referência 

histórica na trajetória dos Marajás. Lugares que revelam como esse imenso país integrou tão 

variadas influências aos seus valores tradicionais, construindo um universo cultural 

multifacetado, que tanto encanta e mexe com os sentidos de todos que se aventuram por suas 

terras.  

 

Roteiro resumido  
 
 

  1º dia - 02/02/2020 – São Paulo – Dubai 

  2º dia - 03/02/2020 – Dubai - Delhi 

  3º dia - 04/02/2020 – Delhi 

  4º dia - 05/02/2020 – Delhi – Agra 

  5º dia - 06/02/2020 – Agra – Abhaneri- Jaipur 

  6º dia - 07/02/2020 – Jaipur 

  7º dia - 08/02/2020 – Jaipur 

  8º dia - 09/02/2020 – Jaipur – Udaipur 

  9º dia - 10/02/2020 – Udaipur 

10º dia - 11/02/2020 – Udaipur – Ranakpur – Jodhpur 

11º dia - 12/02/2020 – Jodhpur 

12º dia - 13/02/2020 – Jodhpur - Jaisalmer 

13º dia - 14/02/2020 – Jaisalmer 

14º dia - 15/02/2020 – Jaisalmer – Delhi 

15º dia - 16/02/2020 – Delhi – Dubai – São Paulo 

 

 

Esta é uma viagem 
 

 
✓ Que visitará algumas das cidades mais importantes da Índia, nas quais você terá 

contato com muitos aspectos da cultura indiana; 

✓ Que inclui a experiência de viajar de trem, o mais popular meio de transporte da Índia;  

✓ Que terá a companhia constante de um guia indiano que fala espanhol; 

✓ Que inclui uma aula de culinária local, uma experiência autêntica e muito saborosa! 



                         
 

 

Roteiro Detalhado  
 
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

1º dia - 02/02/2020 | São Paulo – Dubai (-/-/-) 

Voo de São Paulo a Dubai por volta da 01h30 da manhã. Chegada em Dubai e conexão imediata 

em voo com destino a Delhi. 

 

IMPORTANTE: Caso você voe de Emirates, o check-in em Guarulhos deverá ser feito 

por volta das 22h00 do dia 01/02/2020. Se seu voo for por alguma companhia 

europeia, a saída do Brasil deverá ser no final da tarde do dia 01/02. 

 

2º dia - 03/02/2020 | Dubai – Delhi (-/-/-) 

Voo Dubai a Delhi. Chegada em Delhi e check-in no hotel. No final da tarde visitaremos a Qutab 

Minar, ou a Torre de Qutab, o mais alto minarete da Índia. Impressionante, ele possui 72,5m de 



                         
 

altura, 14,3m de diâmetro de base e 2,7m de diâmetro no topo, além de 379 degraus. É todo 

construído em arenito vermelho e mármore, e decorado com inscrições corânicas. A construção 

foi iniciada por Qutub-ud-din Aibak em 1192 e concluída bem posteriormente. É cercada por 

várias outras estruturas antigas e ruínas medievais, conhecidas coletivamente como Complexo 

Qutub. Antes de retornar ao hotel passaremos pela parte externa do India Gate, memorial de 

guerra semelhante ao Arco do Triunfo em Paris, pela residência do Presidente da República, do 

vice–rei da Inglaterra, Parlamento e o Secretariado.  

 

3º dia - 04/02/2020 | Delhi (C/-/J) 

Após o café da manhã visitaremos a maior mesquita da Índia, a Jama Masjid, obra do imperador 

Shah Jahan, o mesmo que construiu o Taj Mahal no século 17. Passearemos de tuc-tuc pelo 

mercado Chandni Chowk, antiga avenida onde o próprio imperador fazia suas cavalgadas. 

Visitaremos o Raj Ghat, o Memorial de Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano que foi 

responsável pela independência da Índia. Lá também foi o local de sua cremação, em 1948. 

Após almoço faremos uma visita ao Templo Humayun, construção que inspirou o Taj Mahal. No 

final da tarde visitaremos o , um templo Sikh considerado um dos mais lindos e conhecidos da 

Índia. Sua construção começou em 1783, e ele foi sendo remodelado e expandido 

posteriormente ao longo dos anos. Retorno ao hotel. À noite, teremos uma aula da culinária 

indiana com jantar típico na casa de uma família local. 

 

4º dia - 05/02/2020 | Delhi – Agra (C/-/-) 

Pela manhã, faremos uma viagem de trem a Agra, Gateman Express (08h10 / 09h50). Na 

chegada, iremos direto ao Taj Mahal, monumento de mármore branco com pedras semi-

preciosas incrustadas. O Taj foi construído pelo imperador Shah Jahan como símbolo de amor 

eterno à sua esposa preferida, Mumtaz Mahal. Em seguida iremos ao hotel para check-in e 

almoço (não incluído). Na parte da tarde visitaremos o Agra Fort, um complexo arquitetônico 

que integra um forte e um palácio em uma mistura de arquiteturas hindu e mughal, construído 

entre 1565 e 1573, redecorado e embelezado por vários reis sucessivamente. Essa construção 

nos dá uma boa noção da era de esplendor da Índia.  

 

5º dia - 06/02/2020 | Agra – Abhaneri - Jaipur (C/-/-) 

Após o café da manhã, sairemos em viagem terrestre com destino a Jaipur (aprox. 6 horas).  No 

caminho, visitaremos Aghaneri, uma pequena aldeia com um dos mais profundos e maiores 

poços em degraus da Índia (também conhecido como jardins tanque). Os poços em degraus são 

únicos na Índia. Eles eram usados como piscinas para ritual de limpeza antes de uma visita ao 

templo e como uma fonte de água para o tempo seco. Há um templo ao lado do poço. Chegada 

ao hotel e descanso. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qutub-ud-din_Aibak
http://en.wikipedia.org/wiki/Qutub_complex
http://en.wikipedia.org/wiki/Qutub_complex


                         
 

 

 

6º dia - 07/02/2020 | Jaipur (C/-/-) 

Após o café da manhã, visitaremos o Amber Fort, um dos mais fascinantes fortes indianos. 

Dentro dele há o Palácio dos Espelhos, o Hall de Audiência Pública e belíssimos jardins. Para se  

chegar até o topo da colina é possível ir andando, de carro ou em elefantes (conforme 

disponibilidade). Em seguida, visitaremos o Templo Galtaji. Uma das jóias de Jaipur, o complexo 

do templo abrange fontes naturais de água doce e 7 santos "kunds”, ou reservatórios de água. 

Este magnífico templo é construído em arenito rosa, no meio de colinas baixas e é famoso por 

abrigar muitas tribos de macacos. Retorno ao hotel e tarde livre com veículo à disposição. 

 

7º dia - 08/02/2020 | Jaipur (C/-/-) 

Após o café da manhã visitaremos o Palácio da Cidade, antiga residência do Marajá e hoje um 

dos museus mais importantes de Jaipur. Seguiremos para o Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, 

uma imponente construção de cinco andares ao longo da rua principal da cidade velha. Suas 

janelas de arenito semi octogonais foram originalmente concebidas com o objetivo de permitir 

que as senhoras da família real pudessem assistir a vida cotidiana e as procissões reais da 

cidade. Antes de retornar ao hotel, passaremos pelo Observatory Jantar Mantar. Tarde livre com 

veículo à disposição. 

 

8º dia - 09/02/2020 | Jaipur – Udaipur (C/-/-) 

Após café da manhã, traslado ao aeroporto e voo a Udaipur (AI 9685 10h15 / 11h15). Chegada 

e entrada no hotel. Na parte da tarde iremos visitar o Palácio da Cidade, o maior do Rajastão, 

que demorou cerca de 400 anos para estar totalmente finalizado. Seguimos para conhecer 



                         
 

Sahelion-Ki-Bari, um jardim que foi construído no século 18 que retrata o estilo de vida das 

senhoras nos velhos tempos. Ao redor poderemos observar os lindos jardins e piscinas.  

  

9º dia - 10/02/2020 | Udaipur (C/-/-) 

Na parte da manhã visitaremos o Templo Eklingji, um grandioso complexo de 108 templos sendo 

o primeiro construído em 734 d.c por Bappa Rawal. Depois, seguiremos para o Templo Nagda, 

antigo lugar da capital de Mewar, onde se encontram vários pequenos e grandes templos juntos 

datado de 626 d.c, dedicado ao Lord Vishnu. Tarde livre. 

 

10º dia - 11/02/2020 | Udaipur – Ranakpur – Jodhpur (C/-/-) 

Após café da manhã, viagem terrestre a Jodhpur (aproximadamente 6 horas). No caminho 

visitaremos Ranakpur, um templo Jainista. Construído no século XIV em mármore branco, ele 

possui 1444 colunas diferentes umas das outras, um dos mais lindos templos da Índia. Chegada 

e entrada no hotel. Tarde livre com veículo à disposição. 

 

11º dia - 12/02/2020 | Jodhpur (C/-/-) 

Após o café da manhã, visitaremos o Meherangarh Fort, hoje convertido em um museu. Andando 

pelos seus inúmeros quartos, temos uma ideia do antigo esplendor e luxo da vida dos Marajás. 

Seguiremos então a Jaswant Thada, um cenotáfio construído em 1899 em memória do Marajá 

Jaswant Singh II. Este mausoléu foi construído a partir de folhas esculpidas no mármore e são 

extremamente finas e polidas para que emitam um brilho quente quando iluminado pelo sol. 

Retorno ao hotel e tarde livre com veículo à disposição. 

 

12º dia - 13/02/2020 | Jodhpur – Jaisalmer (C/-/-) 

Após café da manhã viagem terrestre a Jaisalmer (aproximadamente 5 horas). Na chegada, 

check-in no hotel e restante do dia livre. 

 

Jaisalmer está no coração do deserto e, por séculos, foi um importante centro de comércio da 

rota das caravanas que ligava o Oriente Médio à Índia. Situada no alto de uma colina e cercada 

de muros, essa cidade-forte medieval é uma das cidades mais charmosas do nosso percurso. 

 

13º dia - 14/02/2020 | Jaisalmer (C/-/J) 

Após o café da manhã visitaremos o Jaisalmer Fort, situado na colina Meru e que foi cenário de 

várias batalhas. Passaremos algumas horas caminhando entre as edificações internas da 

muralha e também pelas antigas vielas da cidade velha, visitando os Havelis, antigos palácios 

da nobreza. No fim da tarde, passeio de camelo pelas dunas do deserto de Thar, destacando um 

lindo pôr-do-sol. Terminaremos o dia e a viagem com chave de ouro: jantar nas dunas e 

apreciando danças típicas do Rajastão. 

 



                         
 

 

14º dia - 15/02/2020 | Jaisalmer – Delhi (C/-/-) 

Após café da manhã, traslado ao aeroporto e voo a Delhi (SG 478 10h35 / 12h00). Na 

chegada, traslado ao hotel para descanso. Na hora determinada, traslado ao aeroporto para 

voo de volta ao Brasil. 

 

15º dia - 16/02/2020 | Delhi – Dubai – São Paulo (C/-/-) 

Voo com destino a Dubai. Em Dubai, faremos conexão imediata em voo com destino a São 

Paulo. 

 

Hospedagem 

 
Delhi | Le Meridien 

Categoria 5 estrelas | Executive Room 

 

Agra | Courtyard by Marriot  

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room 

 

Jaipur | Trident Jaipur 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Garden Room 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/delmd-le-meridien-new-delhi/
https://www.marriott.com/hotels/travel/agrcy-courtyard-agra/
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur


                         
 

 

Udaipur | Trident Udaipur 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Garden View 

 

Jodhpur | Ajit Bhawan 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Jaisalmer | Jaisalmer Marriot Resort & Spa 

Categoria 4 estrelas | Fort View Room 

 

Delhi (Day Use) | Roseate House Airport 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

 

Valores  

 
 

Parte terrestre | Em Dólares Americanos (USD) por pessoa 

 
 

a. Grupo de 04 a 09 pessoas:  

 

b. Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/12/2019 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

 

Valor à vista Valor Parcelado

Quarto duplo USD 3.990,00 Entrada 1.340,00 + 5 x 570,00 (USD 4.190,00)

Quarto single USD 5.730,00 Entrada 1.980,00 + 5 x 790,00 (USD 5.930,00)

Valor à vista Valor Parcelado

Quarto duplo USD 3.740,00 Entrada 1.240,00 + 5 x 540,00 (USD 3.940,00)

Quarto single USD 5.480,00 Entrada 1.830,00 + 5 x 770,00 (USD 5.680,00)

https://www.tridenthotels.com/hotels-in-udaipur
http://www.ajitbhawan.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/jsamc-jaisalmer-marriott-resort-and-spa/
https://www.roseatehotels.com/newdelhi/theroseate/stay/


                         
 

 

 

 

+ INCLUI  

- Acompanhamento de guia local falando espanhol durante a viagem; 

- Hospedagem mencionada no roteiro (com café da manhã);  

- Entradas nos locais de visita especificados no roteiro;  

- Transporte privativo para o grupo (somente nos deslocamentos previstos no roteiro);  

- Transfer In e Out para o grupo;  

- Passagem de trem na classe turística com ar-condicionado; 

- Voos domésticos na Índia em classe econômica; 

- Refeições mencionadas como incluídas de acordo com a informação na legenda.  

 

- NÃO INCLUI  

- Vistos; 

- Voos internacionais 

- Upgrade de hotel e/ou categorias de apartamentos;  

- Early check-in ou late check-out nos hotéis; 

- Visitas não citadas como inclusas; 

- Refeições não citadas como inclusas; 

- Bebidas nas refeições; 

- Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

- Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros;  



                         
 

- Seguro saúde (altamente recomendável); 

- Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 
 
 

Parte Aérea internacional (sugerida): 

 

 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros necessitam de visto para entrada na Índia. 

Vacinas | Para os destinos deste roteiro, é necessário o Comprovante Internacional de 

Vacinação de Febre Amarela.  

Passaporte | com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem.  

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo

Emirates 262 SP, Guarulhos Dubai 02/fev 01:25 02/fev 22:35 14h00

Emirates 510 Dubai Delhi 03/fev 04:20 03/fev 08:55 03h10

Emirates 513 Delhi Dubai 16/fev 04:10 16/fev 06:35 03h50

Emirates 261 Dubai SP, Guarulhos 16/fev 09:05 16/fev 17:20 15h15




