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DESTAQUES DO ROTEIRO: ÍNDIA E NEPAL 
 

 
 

DELHI 
 
Delhi, capital da Índia, é uma cidade de cultura rica e 
diversa, onde o moderno se mistura com a tradição. Os 
contrastes entre a Velha Delhi, com seus belos palácios, 
templos e bazares, e a Nova Delhi, elegante, com centros 
comerciais, jardins e grandes avenidas arborizadas, 
despertam o interesse e o encantamento de todos que 
visitam esta cidade. 

 

 

FORTE AMBER 
 
Trata-se de uma fortaleza histórica que mistura a cultura 
muçulmana com a hindu, sendo que o acesso ao forte é 
realizado no dorso de elefantes. Dentre os inúmeros 
aposentos deste forte, destacam-se as salas dos cristais. 
Com apenas uma única vela refletida nos pequenos 
espelhos deste aposento, ele se transformava em céu 
estrelado. 

 

TAJ MAHAL 
 
O Taj Mahal é uma das sete maravilhas do mundo, 
construído em 1560 pelo imperador Shah Jahan em 
homenagem à sua falecida e amada esposa Mumtaz 
Mahal, como símbolo de seu amor eterno. Foi reconhecido 
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e é 
considerado um dos cenários mais belos e excêntricos de 
toda a Índia. 

 

 

 

KATHMANDU 
 

Kathmandu, capital do Nepal, situada em um vale cercado 
pela cadeia de montanhas do Himalaya. A parte antiga da 
cidade caracteriza-se por abrigar grande quantidade de 
templos e palácios budistas e hindus, a maioria deles do 
século XVII. 

 

PATAN 
 
Patan já foi uma cidade independente, conhecida 
também por Lalitpur, porém hoje é considerada como 
um subúrbio de Kathmandu, separada pelo Rio Bagmati. 
Assim como Kathmandu, também possui uma Praça 
Dubar com uma bela coleção de templos e construções 
históricas. 
 

 

 
  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

Saída: 15 de setembro. 

Delhi  Jaipur  Agra  Delhi  Kathmandu 
 

1º Dia (15.09.18) – São Paulo [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
23h00.  
 
2º Dia (16.09.18) – São Paulo / Doha [ - , - , - ] 

Partida às 3h15, no voo Qatar 774, com destino a Doha. 
Chegada às 23h05 e tempo de conexão até o embarque no 
próximo voo. 
 
3º Dia (17.09.18) – Doha/ Delhi [ - , - , J ] 

Embarque às 2h30, no voo Qatar 570, com destino a Delhi. 
Chegada às 8h45 ao Aeroporto Internacional de Delhi, 
recepção e traslado ao hotel para descanso. Jantar incluído. 
 
4º Dia (18.09.18) – Delhi [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída para conhecer a Velha Delhi, incluindo 
pequeno passeio de riquixá, visita ao bazar local de 
Chandni Chowk, à Mesquita Jama e a Raj Ghat (memorial a 
Mahatma Gandhi). À tarde, passeio pela Nova Delhi, 
visitando o complexo Qutab Minar, com seu minarete de 
72 metros de altura, o Túmulo de Humayun e passagem 
pelo Portal da Índia (Memorial da Guerra) e pelo 
Parlamento. 
 
5º Dia (19.09.18) – Delhi/ Jaipur [ C , - , - ] 

Viagem de aproximadamente 6 horas com destino a capital 
do Rajastão, Jaipur, conhecida também como a “Cidade 
Cor de Rosa”. Chegada em Jaipur e passeio panorâmico de 
riquixá. Ao entardecer, visitaremos o Templo Birla Mandir 
onde poderemos presenciar a cerimônia Aarti, ritual de 
adoração em que são feitas oferendas a divindades. 
Acomodação no hotel.  
 
6º Dia (20.09.18) – Jaipur [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída para visita ao animado mercado de leite, 
e ao Forte Amber, uma fortaleza construída no início do 
século XVIII onde subiremos ao topo da colina no dorso de 
um elefante (sujeito à disponibilidade). À tarde, visita ao 
Palácio do Marajá e seu belo museu, breve parada para 
fotos do Palácio dos Ventos “Hawa Mahal”, e ao 

Observatório “Jantar Mantar”, que é um dos observatórios 
astronômicos mais bem preservados da antiguidade. Após 
as visitas, faremos um passeio de tuc tuc até o mercado 
local. 
 
7º Dia (21.09.18) 
Jaipur/ Fatehpur Sikri/ Agra [ C , - , - ] 

Saída pela manhã para viagem de aproximadamente 4 
horas e meia com destino a Agra. Na rota, parada para 
conhecer Fatehpur Sikri, a cidade fantasma. Agra é uma 
cidade encantadora, que no passado foi capital do Império 
Mughal, e mundialmente conhecida por abrigar o famoso 
Taj Mahal. Chegada e traslado ao hotel. Para podermos 
relaxar, teremos um tratamento ayurvédico especial, com 
60 minutos de massagem corporal e 15 minutos de 
massagem nos pés. 
 
8º Dia (22.09.18) – Agra [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída para visita ao mausoléu mais conhecido 
do mundo, o Taj Mahal (fechado às sextas-feiras). Em 
seguida, visita ao Forte de Agra. À noite, assistiremos ao 
show Mohabbat-e-Taj, um grande espetáculo sobre a saga 
do amor, que conta com mais de 60 artistas em seu elenco. 
 
9º Dia (23.09.18) – Agra/ Delhi [ C , - , - ] 

Em horário adequado, traslado a Delhi (aproximadamente 
4 horas). Chegada e visita ao Templo Akshardham. Após 
passeio, traslado ao hotel. 
 
10º Dia (24.09.18) – Delhi/ Kathmandu [ C , - , - ] 

Após café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque 
no voo com destino a Kathmandu. Chegada e traslado ao 
hotel.  
 
11º Dia (25.09.18) – Kathmandu [ C , - , J ] 

Visita ao Templo de Kumari, a deusa viva, e à Praça Durbar, 
com seus templos e o Palácio de Hanuman Dhoka, onde 
residia a realeza. Visitaremos também o Templo 
Swayambhunath, um dos mais gloriosos templos budistas 
da cidade, construído há mais de 2 mil anos. À tarde, visita 
a Patan, uma cidade conhecida pela rica tradição em artes 

13 dias 
 

2018 



e artesanatos, localizada em um vale a 5 km ao sul de 
Kathmandu. Visita ao centro de artesanatos tibetanos. À 
noite, teremos um jantar de confraternização. 
 
12º Dia (26.09.18) – Kathmandu/ Doha [ C , - , - ] 

Passeio por Bhaktapur, que foi capital do Nepal até o 
século XV. Visita a Bodhnath, um templo budista de 2500 
anos, e ao Templo Pashupatinath, o maior templo hindu 
dedicado ao Deus Shiva. Retorno ao hotel para descanso. 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para 

embarque às 21h20 no voo Qatar 651, com destino a Doha. 
Chegada em Doha às 23h20. 
 
13º Dia (27.09.18) – Doha/ São Paulo  [ - , - , - ] 

Tempo livre e conexão no voo Qatar 773 às 8h40, com 
destino a São Paulo. Chegada no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, desembarque previsto às 16h45. Fim de 
nossos serviços. 
 

 
 
Observações: 
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos. 
- Limite de 1 bagagem de até 15 kg no voo de Delhi a Kathmandu. 
 
 
Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo Passageiro/Agência: 

- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
Índia 

- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar à Índia. 
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 06 

meses de idade. 
- É recomendada vacinação contra a malária, para passageiros que viajem à Índia. 
Nepal 

- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar ao Nepal. 
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela e poliomielite para todos os viajantes 

acima de 01 ano de idade. 
- É recomendada vacinação contra a malária, para passageiros que viajem ao Nepal. 
*Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes. 

 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com Qatar Airways: São Paulo/ Doha/ Delhi e Kathmandu/ Doha/ São Paulo. 
- Passagem aérea em classe econômica para o trecho: Delhi/ Kathmandu. 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, em apartamentos de categoria standard; 
- Incluso early check-in em Delhi no 3º dia, e late check-out em Kathmandu no 12º dia; 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Acompanhante saindo do Brasil falando português, e guias locais falando espanhol durante os passeios. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Seguro de viagem de 13 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura). 

 
 

Pacote Não Inclui: 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Despesas com vistos e documentações; 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis; 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel 

Delhi 2 The Suryaa (deluxe) 

Jaipur 2 Holiday Inn City (superior) 

Agra 2 Double Tree by Hilton (guest room) 

Delhi 1 Vivanta by Taj (superior) 

Kathmandu 2 Fairfield by Marriott (deluxe) 

 



 

 

PARTE AÉREA + TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 15 participantes 

Validade DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE Forma de pagamento 

2018 4.280,00 880,00 Conforme descrito abaixo 

 
 
 

VOOS DO ROTEIRO 

Voos Data Origem Destino 
Horário de 

Saída 
Horário de 
Chegada 

QR 774 16.09.18 São Paulo Doha 03h15 23h05 

QR 570 17.09.18 Doha Delhi 02h30 08h45 

QR 651 26.09.18 Kathmandu Doha 21h20 23h20+1 

QR 773 27.09.18 Doha São Paulo 08h40 16h45 

 
 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, cópia digitalizada dos passaportes válidos e as condições gerais 
assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque. 
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard. 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
 
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos (11)5585-1485 - Watanabe 

 
 

Observações Importantes: 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 

 


