
                         
 

 

ÍNDIA & SRI LANKA  

A Magia do Antigo Ceilão 

Com Lucia Brandão | 20 de fevereiro a 07 de março, 2021 

com extensão opcional a Galle 



                         
 

As paisagens naturais revelam que você está a uma distância considerável da efervescência do 

Rajastão. A viagem começa na vibrante Mumbai, o maior centro financeiro da Índia e terra dos 

sonhos de Bollywood! Vamos também ao Estado de Karnataka, uma região surpreendente onde 

dois deslumbrantes Patrimônios da UNESCO resistem em meio a reservas florestais: Hampi e 

Pattadakal. Como tesouros escondidos, você irá conhecer os conjuntos de templos hindus 

inacreditavelmente bem conservados de Chikmagalur e Badami. Ainda, ficaremos uma noite no 

agito de Bangalore, conhecida como o Vale do Silício Indiano por concentrar a maior parte das 

empresas de TI do país. A região parece esconder a poucos quilômetros dali paisagens bucólicas, 

campos onde a vida rural predomina e a força dos ruídos e cores que arrebatam nossos sentidos 

e ganham um tom mais sutil, uma atmosfera tropical de praias e muito verde que nos convida 

constantemente à meditação e à contemplação. O Sri Lanka, antigo reino do Ceilão, é uma grata 

surpresa para os viajantes. Essa pequena ilha no sul da Ásia tornou-se mundialmente famosa 

pelas suas férteis plantações de chá, exportados para muitos países. Mas muito além disso, o 

destino mescla uma natureza abundante, parques nacionais ricos em vida selvagem, praias 

paradisíacas do Oceano Índico e uma enorme quantidade de templos, em sua maioria budistas, 

mas também muçulmanos e hindus. Oito Patrimônios Culturais da Unesco materializam uma 

história repleta de feitos e episódios marcantes, que influenciaram na construção de uma cultura 

bastante singular.  

Especialista Lucia Brandão 

 
Dedica-se ao estudo e à prática das Filosofias do Oriente e, em particular, do 

Hinduísmo e do Budismo. Participou de Seminários com o Dalai Lama em 

Dharamsala (Índia) e em São Paulo, e de vivências meditativas na 

Comunidade de Thich Nhat Hanh, na França. Ministra aulas nas áreas de 

Prática Meditativa, Ética e Visões de Mundo, Filosofias da Índia e do Sudeste 

Asiático, Mitologia e Simbologia Orientais. Sua abordagem está alinhada à filosofia do viver bem 

e da cultura de paz. Há anos acompanha, como especialista, grupos em viagens temáticas pela 

Índia, Nepal, Butão, Myanmar, países do Sudeste Asiático e mais recentemente o Sri Lanka.   

 

Roteiro resumido  
 
1º Dia – 20/02/2021 – São Paulo – Dubai  

2º dia – 21/02/2021 – Dubai – Mumbai 

3º dia – 22/02/2021 – Mumbai 

4º dia – 23/02/2021 – Mumbai – Hubli – Badami 

5º dia – 24/02/2021 – Badami – Hampi 



                         
 

6º dia – 25/02/2021 – Hampi 

7º dia – 26/02/2021 – Hampi – Bangalore 

8º Dia – 27/02/2021 – Bangalore – Colombo 

9º Dia – 28/02/2021 – Colombo – Sigiriya 

10º Dia – 01/03/2021 – Sigiriya 

11º Dia – 02/03/2021 – Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Sigiriya 

12º Dia – 03/03/2021 – Sigiriya – Dambulla – Kandy 

13º Dia – 04/03/2021 – Kandy – Nuwara Eliya 

14º Dia – 05/03/2021 – Nuwara Eliya 

15º Dia – 06/03/2021 – Nuwara Eliya – Negombo 

16º Dia – 07/03/2021 – Negombo – Dubai – São Paulo 

    

Roteiro detalhado 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

 

VIAGEM PRINCIPAL 

Dia 1 – 20/02/2021 | São Paulo – Dubai (-/-/-) 

Embarque em São Paulo em voo com destino a Dubai. 

IMPORTANTE: A apresentação no aeroporto para o check-in deverá ser por volta das 22h do 

dia 19/02. 

 

Dia 2 – 21/02/2021 | Dubai – Mumbai (-/-/-) 

Chegada em Mumbai e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 

 

Dia 3 – 22/02/2021 | Mumbai (C/-/-) 

Após café da manhã visitaremos os principais destaques da cidade. Passaremos no The 

Gateway of India, construído pelos ingleses e desenhado pelo arquiteto George Wittet em  

março de 1911 e inaugurado em 1924, em seguida a Flora Fountain, Patrimônio Histórico da 

Humanidade e a Victoria Terminus, histórica estação de trem desenhada por Frederick Willian 

Stevens em 1887. Na parte da tarde visitaremos o Museu dedicado a Mahatma Gandhi, o Mani 

Bhawan, depois o Mirante da Cidade, com uma vista única (Malabar Hills), a típica lavanderia 

pública (Dhobi Ghats) e um passeio pela moderna e bela Marine Drive, na orla marítima. 

 

 

 



                         
 

 

 

Dia 4 – 23/02/2021 | Mumbai – Hubli –Badami (C/-/-) 

Manhã livre. No começo da tarde traslado ao aeroporto e voo a Hubli (AI 508 15h05 / 16h15). 

Na chegada traslado a Badami. Restante do dia livre. 

 

Dia 5 – 24/02/2021 | Badami – Hampi (C/-/-) 

Na parte da manhã visitaremos o complexo das cavernas, todas escavadas dentro das 

montanhas. Os quatro templos representam a natureza secular dos governantes e a liberdade 

religiosa entre seguidores do Hinduísmo, Budismo e Jainismo. Em seguida viagem terrestre a 

Hampi (Aproximadamente 4 horas).  

 

Dia 6 – 25/02/2021 | Hampi (C/-/-) 

Após o café da manhã visitaremos um dos mais belos sítios arqueológicos da Índia, as ruínas de 

Vijayanagara, um Patrimônio da Humanidade. Protegido pelo rio Tungabhadra ao norte e pelas 

rochas de granito nos outros 3 lados, o complexo narra a história de uma época de muita riqueza 

e esplendor. Diz um ditado indiano que se um sonho fosse feito de pedra, esse sonho  

seria Hampi, que foi capital do maior império na Índia após o período Mughal, com 26 km² 

construído no século 14. Na parte da tarde continuaremos nossa visita ao sítio arqueológico de 

Hampi. 

 

Dia 7 – 26/02/2021 | Hampi – Bangalore (C/-/-) 

Manhã livre. Logo após o almoço traslado ao aeroporto e voo a Bangalore (2T 622 14h25 / 

15h25). Na chegada, traslado ao hotel e restante do dia livre. 

 



                         
 

 

 

Dia 8 – 27/02/2021 | Bangalore – Colombo (C/-/-) 

Após café da manhã visitaremos pontos importantes da cidade: o Jardim Botânico Lal Bagh, 

o Bull Temple e uma das maiores construções da cidade, Vidhana Soudha. No final da tarde 

traslado ao aeroporto e voo a Colombo (6E 1205 18h00 / 19h30). Na chegada, traslado ao 

hotel. 

 

Dia 9 – 28/02/2021 | Colombo – Sigiriya (C/-/-) 

Colombo é a maior cidade do Sri Lanka, com um misto de modernidade e áreas antigas, e 

misto de terra e água, com inúmeros canais e o enorme lago Beira, no coração desta cidade 

também conhecida como “Porto das frondosas mangueiras”. Na parte da manhã conheceremos 

os locais mais importantes de Colombo, esta cidade da ilha por onde passaram muitos povos  

ao longo da história além de ser a capital comercial, que guarda influências antigas, coloniais e 

modernas. A área portuária é a maior do país e na parte religiosa veremos as influências do 

Hinduísmo e do Budismo bem presentes. Na parte da tarde seguiremos viagem terrestre a 

Sigiriya (aproximadamente 4 horas). Na chegada, traslado ao hotel. 

 

Dia 10 – 01/03/2021 | Sigiriya (C/-/-) 

Após café da manhã começaremos o dia visitando Sigiriya, antiga capital do Sri Lanka, onde 

veremos um Patrimônio Histórico da Humanidade, a fantástica fortaleza Lion Rock, construída  

pelo rei Kashyapa no século 5º sobre uma rocha de granito a uma altura de 370m. Após a visita 

retornaremos ao hotel. Tarde livre.  

 



                         
 

 

 

Dia 11 – 02/03/2021 | Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya – Sigiriya (C/-/-) 

Após café da manhã seguiremos viagem terrestre a Polonnaruwa (aproximadamente 1 hora e 

meia). Na chegada visitaremos Gal Vihara, uma das estátuas mais perfeitas de Buda, esculpida 

em uma única pedra. Depois iremos para Parakrama Samudraya, o mais antigo reservatório 

de água construído no Sri Lanka pelo rei Parakramabahu, com uma área de 2500 hectares e 

capacidade de 134 milhões de metros cúbicos de água destinada à agricultura local. Na parte da 

tarde seguiremos para Minnerita (aproximadamente 1 hora e meia) onde faremos um safári no 

Minneriya National Park, onde tentaremos ver uma manada de até 150 elefantes e outras 

espécies da fauna local. Também há a possibilidade de se ver duas espécies endêmicas de 

macacos: o Macaco de Cara Roxa e o Toque Macaque (conhecido como Macaca Sinica ou Macaco 

do Velho Mundo). No final do dia retorno ao hotel.  

IMPORTANTE: A visita ao parque é sujeita a mudança e pode ser transferida para outro parque 

em função da migração dos elefantes. 

 

Dia 12 – 03/03/2021 | Sigiriya – Dambulla – Kandy (C/-/-) 

Após o café da manhã, faremos viagem terrestre a Kandy (aproximadamente 3 horas). No 

caminho visitaremos o Templo Dourado de Dambulla (Dambulla Cave Temple), o maior e 

mais bem preservado complexo de templos em caverna do Sri Lanka. Há mais de 80 cavernas 

documentadas na região, onde poderemos observar diversas pinturas e estátuas relacionadas a 

Buda e sua vida. Chegada em Kandy e check-in no hotel. No final da tarde faremos uma visita 

ao Dalada Maligawa (Templo do Dente de Buda), principal centro religioso e sagrado dos 

budistas por abrigar a relíquia do dente de Buda.  



                         
 

Dia 13 – 04/03/2021 | Kandy – Nuwara Eliya (C/-/-) 

Após café da manhã iremos para Peradeniya e visitaremos o surpreendente Royal Botanical 

Gardens, construído no ano de 1374 pelos reis de Gampola e Kandy como um jardim de 

contemplação. Em seguida viagem terrestre até Nuwara Eliya (aproximadamente 3 horas) e 

check-in no hotel. Nuwara Eliya é conhecida como a pequena Inglaterra do Sri Lanka por sua 

semelhança com a paisagem, construções e clima do país europeu.  

 

Dia 14 – 05/03/2021 | Nuwara Eliya (C/-/-) 

Após café da manhã visitaremos uma plantação de chá cuja planta, vinda da China, foi 

primeiramente introduzida no país em 1824 no Jardim Botânico de Peradenyia. Hoje em dia mais 

de 2 milhões de acres de terra são plantações de chá e 25% das exportações de chá no mundo 

vêm do Sri Lanka, o maior exportador do mundo. Visitaremos a Pedro Tea Estate, 4 km de 

Nuwara Eliya, onde faremos uma visita guiada. Construída originalmente em 1885, ainda possui 

maquinário do século 19. Em virtude de o tipo de chá produzido ser muito leve, todo o processo 

se faz no período noturno, quando é bem mais frio. Esse tour nos dará uma ideia de como alguns 

dos melhores chás do mundo são manufaturados (fotografar dentro da fábrica é estritamente 

proibido). Restante do dia livre para caminhar pela região ou aproveitar o hotel.  

 

Dia 15 – 06/03/2021 | Nuwara Eliya – Negombo (C/-/-) 

Opção 1: Após café da manhã seguiremos viagem para Negombo (aproximadamente 5 horas e 

meia). Na chegada traslado ao hotel e restante do dia livre para se preparar para voo de retorno 

ao Brasil. 

 

Opção 2: Para quem vai para a extensão, viagem terrestre a Galle (aproximadamente 4 horas 

e meia). 

 

Dia 16 – 07/03/2021 | Negombo – Dubai – São Paulo 

Para quem escolher a opção 1, voo de volta ao Brasil. 

 

Hospedagem 

 
Mumbai | Trident Nariman Point 

Categoria 5 estrelas | Superior Room 

Badami | Krishna Heritage 

Categoria 3 estrelas | Standard Room 

Hampi | Royal Orchid Hampi 

Categoria 4 estrelas | Standard Room 

https://www.tridenthotels.com/hotels-in-mumbai-nariman-point
https://krishnaheritagebadami.com/
https://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-central-kireeti-hampi/overview


                         
 

Bangalore | Taj M. G. Road 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room 

Colombo | Galle Face Hotel Colombo 

Categoria 5 estrelas | Premier Room 

Sigiriya | Water Garden Resort 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Villas 

Kandy | Cinnamon Citadel Kandy 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room Room 

Nuwara Eliya | Araliya Green Hills Hotel 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room 

 

Negombo (Day-use) | Jetwing Beach Negombo 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Dólares Americanos (USD) por pessoa 

a. Grupo de 06 a 09 pessoas: 

 

 

b. Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

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: 15/01/2021 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 6.430,00 Entrada 2.110,00 + 6 x 720,00 (USD 6.430,00) USD 360,00

Quarto single USD 8.190,00 Entrada 2.670,00 + 6 x 920,00 (USD 8.190,00) USD 450,00

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 5.960,00 Entrada 1.940,00 + 6 x 670,00 (USD 5.960,00) USD 320,00

Quarto single USD 7.720,00 Entrada 2.560,00 + 6 x 860,00 (USD 7.720,00) USD 420,00

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-mgroad-bengaluru/
https://gallefacehotel.com/
https://www.watergardensigiriya.com/
http://www.cinnamonhotels.com/en/cinnamoncitadelkandy/
https://www.araliyagreenhills.com/
http://www.jetwinghotels.com/jetwingbeach/


                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento durante toda a viagem de Lucia Brandão a partir de 6 pessoas (ela não 

necessariamente voa com o grupo) 

Hospedagem nos hotéis citados 

Trasfers In e Out para o grupo, privativos e mencionados no roteiro 

Passeios em veículos privativos mencionados no roteiro 

Deslocamentos terrestres mencionados no roteiro, em veículo privativo do grupo 

Entradas para os monumentos visitados 

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

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas até 69 anos*. 

*Acima de 70 anos, consulte–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos 

Voos internacionais ou domésticos no Brasil 

Upgrade de Hotel e/ou 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 

Qualquer item não citado acima como incluso 

 

Opcionais 

 

 

 

 

Por pessoa em quarto 

duplo
USD 120,00

Por pessoa em quarto 

single
USD 220,00 Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)

*Valor da diária por pessoa, com café da manhã. 

Noite extra Trident, Nariman Point-Mumbai 

Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)



                         
 

EXTENSÃO GALLE 
Com Lucia Brandão | 06 a 09 de março, 2021 

 



                         
 

Roteiro resumido  

 

15º Dia – 06/03/2021 – Kandy – Galle 

16º Dia – 07/03/2021 – Galle 

17º Dia – 08/03/2021 – Galle – Negombo  

18º Dia – 09/03/2021 – Negombo – Dubai – São Paulo  
 

Dia 14 – 06/03/2021 | Nuwara Eliya – Galle (C/-/-) 

Após café da manhã viagem terrestre a Galle (aproximadamente 5 horas e meia). Na chegada 

traslado ao hotel. Na parte da tarde exploraremos Galle, local de um Forte Holandês construído 

no século 17 (Patrimônio Mundial da UNESCO), com vielas estreitas rodeadas de edifícios 

coloniais holandeses e britânicos. Também teremos oportunidade de ver, junto com o por do 

sol, um dos cartões postais da ilha, que são os pescadores se equilibrando em “pernas de pau” 

para a prática da pesca.  

 

Dia 15 – 07/03/2021 | Nuwara Eliya – Galle (C/-/-) 

Dia livre para explorar a cidade.  

 

Dia 16 – 08/03/2021 | Galle – Negombo (C/-/-) 

Após café da manhã seguimos em viagem terrestre a Negombo (aproximadamente 2 horas e 

meia). Situada na costa oeste, Negombo é um grande centro comercial com uma indústria 

pesqueira de séculos, mas destaca-se também por suas belas praias de areia branca. Uma boa 

parte da população segue a religião católica romana. Sua proximidade ao aeroporto internacional 

facilita o acesso a ele. Check-in no hotel na praia, para descansar antes do voo internacional. 

Na hora determinada traslado ao aeroporto de Bandaranaike International Airport para voo de 

volta ao Brasil. 

 

Dia 17 – 09/03/2020 |Negombo – Dubai – São Paulo (C/–/–) 

Chegada em Dubai e conexão imediata para voo a São Paulo. 

 

Hospedagem 

 
Galle | Jetwing Lighthouse Galle  

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Negombo (Day-use) | Jetwing Beach Negombo 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

http://www.jetwinghotels.com/jetwinglighthouse/
http://www.jetwinghotels.com/jetwingbeach/


                         
 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Dólares Americanos (USD) por pessoa 

a. Grupo de 6 ou mais pessoas: 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

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: 15/01/2021 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento durante toda a viagem de Lucia Brandão a partir de 6 pessoas (ela não 

necessariamente voa com o grupo) 

Hospedagem nos hotéis citados 

Trasfers In e Out para o grupo, privativos e mencionados no roteiro 

Passeios em veículos privativos mencionados no roteiro 

Deslocamentos terrestres mencionados no roteiro, em veículo privativo do grupo 

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

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas até 69 anos*. 

*Acima de 70 anos, consulte–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos 

Voos internacionais ou domésticos no Brasil 

Upgrade de Hotel e/ou 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 

Qualquer item não citado acima como incluso 

 

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 990,00 Entrada 330,00 + 6 x 110,00 (USD 990,00) USD 55,00

Quarto single USD 1.370,00 Entrada 470,00 + 6 x 150,00 (USD 1.370,00) USD 75,00



                         
 

Opcionais 

 

 
 

Documentos necessários 
 

Vistos | É necessário obter visto de entrada para a Índia e Sri Lanka. Consulte-nos a respeito. 

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 

Por pessoa em quarto 

duplo
USD 190,00

Por pessoa em quarto 

single
USD 370,00 Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)

*Valor da diária por pessoa, com café da manhã. 

Noite extra hotel Jetwing Beach - Negombo - Deluxe Room

Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)


