
                         
 

 

ÍNDIA | RAJASTÃO 
A Índia no tempo dos Marajás  
 

Com guia local falando português | 21 de novembro a 04 de dezembro, 2021 
 



                         
 

No coração da Índia, em meio à aridez do deserto de Thar, o Rajastão é a última confluência da 

nobreza e romance da Índia, região historicamente farta de lendas e narrativas emolduradas 

pela paisagem de intensa beleza e colorido natural. A fortuna e os feitos dos antigos marajás 

ganham vida nos inúmeros e suntuosos templos, fortalezas e monumentos que se espalham 

pela região, e uma cultura milenar se sustenta através de cores, danças, sons, aromas e histórias 

de uma Índia feita de fortuna e magia. O guia irá nos conduzir por esse universo vasto de 

conhecimento, e também nos elucidará a realidade que serpenteia essas histórias desde os 

tempos antigos, em um cativante jogo de contradições que caracteriza a Índia de maneira tão 

peculiar.  

 

Roteiro resumido  
 

  1º Dia – 21/11/2021 – São Paulo – Dubai 

  2º Dia – 22/11/2021 – Dubai – Delhi 

  3º Dia – 23/11/2021 – Delhi  

  4º Dia – 24/11/2021 – Delhi – Agra 

  5º Dia – 25/11/2021 – Agra – Jaipur 

  6º Dia – 26/11/2021 – Jaipur 

  7º Dia – 27/11/2021 – Jaipur 

  8º Dia – 28/11/2021 – Jaipur – Mandawa 

  9º Dia – 29/11/2021 – Mandawa – Bikaner 

10º Dia – 30/11/2021 – Bikaner 

11º Dia – 01/12/2021 – Bikaner – Jodhpur 

12º Dia – 02/12/2021 – Jodhpur 

13º Dia – 03/12/2021 – Jodhpur – Delhi 

14º Dia – 04/12/2021 – Delhi – Dubai – São Pulo 

 

Roteiro detalhado 

 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

 

 



                         
 

 

 

1º dia – 21/11/2021 | São Paulo – Dubai (-/-/-) 

Embarque em São Paulo em voo com destino a Delhi, com conexão em Dubai. 

 

2º dia – 22/11/2021 | Dubai – Delhi (-/-/-) 

Voo de Dubai a Delhi, com chegada prevista por volta das 9h00. Traslado ao hotel e restante da 

manhã livre para descanso. Na parte da tarde visitaremos o Qtub Minar, um dos maiores e 

mais importantes monumentos de arquitetura islâmica na Índia. Em seguida, conheceremos o 

Templo de Humayun, obra que inspirou as formas arquitetônicas do Taj Mahal. Passaremos 

por importantes marcos da cidade como o India Gate, um memorial de guerra muito 

semelhante ao Arco do Triunfo de Paris, pelo antigo Palácio do vice–rei da Inglaterra, pela Casa 

do Parlamento (Sansad Bavan) e o Secretariado, hoje casa do Presidente da República. 

 

3º dia – 23/11/2021 | Delhi (C/-/-) 

Na parte da manhã visitaremos alguns pontos interessantes da Velha Delhi: a Jasmi Masjid, 

maior mesquita da Índia, também construída pelo imperador Shah Jahan no século XVII. 

Passearemos de rickshaw pelo mercado Chandni Chowk, situado em uma antiga avenida na 

qual o próprio imperador fazia suas cavalgadas. Logo após visitaremos o Memorial de Gandhi. 

A parte da tarde será livre para compras ou descanso no hotel.  

 



                         
 

4º dia – 24/11/2021 | Delhi – Agra (C/-/-) 

Bem cedo, faremos traslado até a estação de trem para viagem a Agra (Gatiman Express 08h10 

/ 09h50). Na chegada visitaremos o Taj Mahal, célebre monumento construído no ano de 1630 

pelo então imperador Shah Jahan. Taj Mahal é um mausoléu feito inteiramente em mármore 

branco e repleto de pedras preciosas incrustadas, construído em homenagem à rainha Mumtaz 

Mahal. Em seguida, iremos ao hotel para check-in. Na parte da tarde visitaremos o Agra Fort, 

uma mescla de forte e palácio, construído e embelezado consecutivamente pelos 3 maiores 

imperadores da dinastia Mughal: Akbar, Jehangir e Shah Jahan. O Agra Fort nos dá um vislumbre 

do esplendor da Índia da época dos marajás.  

 

5º dia – 25/11/2021 | Agra – Jaipur (C/-/-) 

Após café da manhã faremos viagem terrestre para Jaipur (aproximadamente 6 horas). No 

caminho visitaremos Abhaneri, 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 rituais de limpeza, necessários antes de 

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

poço. Chegada e traslado ao hotel. 

 

6º dia – 26/11/2021 | Jaipur (C/-/J) 

Na parte 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. É possível chegar 

até o topo da colina caminhando, de carro ou em elefantes, conforme a disponibilidade. Em 

seguida, visitaremos o Templo Galtaji. Uma das joias de Jaipur, o complexo do templo abrange  

fontes naturais de água doce e 7 santos "kunds”, ou reservatórios de água. Este magnífico 

templo foi construído em arenito rosa e é famoso por abrigar muitas tribos de macacos. Restante 

do dia livre. 

 

7º dia – 27/11/2021 | Jaipur (C/-/-) 

Na parte da manhã visitaremos o complexo do Palácio da Cidade, construído entre 1729 e 

1732. Hoje, a antiga residência do marajá é um dos museus mais importantes de Jaipur. O 

palácio consiste em diferentes e belos pátios e jardins. Poderemos observar também as incríveis  

estruturas de Mubarak Mahal, Chandra Mahal, Badal Mahal e o templo de Sri Govind Dev. 

Depois, seguiremos ao Hawa Mahal, conhecido também como Palácio dos Ventos, e ao Jantar 

Mantar, observatório astronômico construído pelo marajá Jai Singh no século 18, composto por 

14 dispositivos geométricos para realizar a previsão do tempo, eclipses, rastreamento e 

localização das estrelas. Tarde livre. 

 

8º dia – 28/11/2021 | Jaipur - Mandawa (C/-/-) 

Após café da manhã faremos viagem terrestre a Mandawa (aproximadamente 3 horas). Na  



                         
 

chegada, check-in no hotel. Na parte da tarde visitaremos Hanuman Prasad Goenka Haveli  

que possui uma representação de Indra em seu elefante e Shiva com Nandi. Também 

visitaremos Goenka Double Haveli com uma monumental fachada com desenhos de elefantes 

e cavalos. Além destes havelis, outros como destaque em Mandawa são o Murmuria Haveli, o 

Jhunjhunwala Haveli, o Mohan Lal Saraf Haveli e o Gulab Rai Ladia Haveli. 

 

9º dia – 29/11/2021 | Mandawa – Bikaner (C/-/-) 

Após café da manhã faremos viagem terrestre a Bikaner (aproximadamente 4 horas). Na 

chegada, check-in no hotel e restante do dia livre. 

 

10º dia – 30/11/2021 | Bikaner (C/-/-) 

Após o café da manhã, visitaremos Junagarh Fort, uma fortaleza que nunca foi conquistada. 

Construída em 1593 d.C. por Raja Rai Singh, um dos mais ilustres generais do exército do 

imperador Akbar, o forte é uma formidável estrutura. Além dele, veremos palácios como o 

Lalgarh & Laxmi Niwas Palace, o templo Laxmi Nath, Bhandasar Jain e o Karni Mata. 

Este último, mais conhecido como o “templo dos ratos”, construído para a adoração da 

encarnação da deusa Durga, será opcional. Retorno ao hotel. 

 

11º dia – 01/12/2021 | Bikaner – Jodhpur (C/-/-) 

Após café da manhã, faremos viagem terrestre a Jodhpur. Na chegada, check-in no hotel e 

restante do dia livre. 



                         
 

 

12º dia – 02/12/2021 | Jodhpur (C/-/-) 

Pela manhã visitaremos o Mehrangarh Fort. Localizado no topo de uma colina, ele pode ser 

visto de todas as partes da cidade. É, sem dúvida, um dos mais impressionantes fortes de toda 

a Índia. Hoje convertido em museu, caminhando pelos seus inúmeros quartos teremos uma ideia 

do antigo esplendor e luxo da vida dos Marajás. Tarde livre para relaxar no hotel, ou para fazer 

compras com veículo à disposição. 

 

13º dia – 03/12/2021 | Jodhpur – Delhi (C/-/-) 

Manhã livre. Na hora determinada, traslado ao aeroporto e voo a Delhi (AI 476 14h55 / 16h20). 

Na chegada, traslado ao hotel para descanso. Na hora determinada (dependendo dos voos de 

saída de volta ao Brasil), traslado ao aeroporto para embarque.  

 

14º dia – 04/12/2021 | Delhi – Dubai – São Paulo (C/-/-) 

Voo Delhi a Dubai e conexão imediata com voo ao Brasil. 

 

**DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, AS REGRAS E CONDIÇÕES DE ENTRADA NOS PAÍSES E 

VISITAÇÃO AOS LOCAIS TURÍSTICOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. ** 

 

 

Hospedagem  
 

 

Delhi | Le Meridien Delhi 

Site do hotel 

Categoria 5 estrelas | Executive Room 

 

Agra | Trident Agra  

Site do hotel 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room 

 

Jaipur | Trident Jaipur 

Site do hotel 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Garden View Room 

 

Mandawa | Castle Mandawa 

Site do hotel 

Categoria 4 estrelas | Deluxe Room 

 

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


                         
 

 

Bikaner | Narendra Bhawan 

Site do hotel 

Categoria 4 estrelas | Prince Room 

 

Jodhpur | Ajit Bhawan Palace 

Site do hotel 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Delhi | Pride Plaza 

Site do hotel 

Categoria 4 estrelas | Superior Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.narendrabhawan.com/
https://www.narendrabhawan.com/
http://www.ajitbhawan.com/
http://www.ajitbhawan.com/
https://www.pridehotel.com/pride-plaza-hotel-aerocity-new-delhi-hotel/
https://www.pridehotel.com/pride-plaza-hotel-aerocity-new-delhi-hotel/


                         
 

Valores  

 

Condição especial para pagamento até o dia 31/03/2021:  

 À VISTA: Desconto de 10% para pagamento à vista – via depósito bancário ou no 

cartão de crédito (1x) 

 PARCELADO: Entrada com depósito bancário + 9 parcelas no cartão de crédito 

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa 

Grupo de 06 a 09 pessoas: 

 

 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

*Caso o grupo atinja 10 pessoas ou mais, o valor da diferença entre o grupo de 06 a 

09 (a) e grupo de 10 ou mais pessoas (b) será devolvido até a data de seu retorno de 

viagem. 

 

Para pagamento a partir de 01/04/2021 

Parte terrestre | Em Dólares Americanos (USD) por pessoa 

Grupo de 6 a 9 pessoas: 

 

Grupos de 10 pessoas ou mais: 

 

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto double USD 4.490,00 Entrada 1.430,00 + 9 x 340,00 (USD 4.490,00) USD 250,00

Quarto single USD 5.710,00 Entrada 1.930,00 + 9 x 420,00 (USD 5.710,00) USD 320,00

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto double USD 3.940,00 Entrada 1.330,00 + 9 x 290,00 (USD 3.940,00) USD 220,00

Quarto single USD 5.170,00 Entrada 1.750,00 + 9 x 380,00 (USD 5.170,00) USD 280,00

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 4.490,00 Entrada 1.550,00 + 6 x 490,00 (USD 4.490,00) USD 250,00

Quarto single USD 5.710,00 Entrada 1.990,00 + 6 x 620,00 (USD 5.710,00) USD 320,00

Valor Pagamento Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 3.940,00 Entrada 1.300,00 + 6 x 440,00 (USD 3.940,00) USD 220,00

Quarto single USD 5.170,00 Entrada 1.750,00 + 6 x 570,00 (USD 5.170,00) USD 280,00



                         
 

*Caso o grupo atinja 10 pessoas ou mais, o valor da diferença entre o grupo de 6 a 9 

e grupo de 10 ou mais pessoas, será devolvidao até a data de seu retorno da viagem. 

Desconto de 5% para pagamento à vista. 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 250,00 por pessoa. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 01/10/2021 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI  

Acompanhamento do guia local que fala português;  

Hospedagens mencionadas no roteiro com café da manhã incluso;  

Entradas nos locais de visita especificados no roteiro;  

Refeições mencionadas como incluídas no roteiro;  

Parte aérea Jodhpur–Delhi em classe econômica;  

Transporte privativo para o grupo nos deslocamentos previstos no roteiro;  

Transfer in e out para o grupo;  

Assistência médica de viagem (consulte-nos caso você deseje um upgrade no seguro).  

Obs.: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre preço 

suplementar para transfer privativo; 

 

- NÃO INCLUI 

Visto de entrada na Índia; 

Voos internacionais ou domésticos no Brasil;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

Refeições não mencionadas no roteiro; 

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

Qualquer item não citado acima como incluso; 

 

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 97504-4382 | latitudes@latitudes.com.br 

mailto:latitudes@latitudes.com.br

