
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Taj Mahal 

 

Forte Vermelho 

Palácio Presidencial 



 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESTAQUES DO ROTEIRO: ÍNDIA – Triângulo Dourado (2018) 
 

 
 

PALÁCIO PRESIDENCIAL 
 
O Palácio Presidencial, em Nova Delhi, chamado de 
“Rashtrapati Bhavan” é uma das maiores casas 
residenciais de chefe de estado do mundo, possuindo 
uma arquitetura mista entre mongol e ocidental. A 
cúpula do topo do edifício é um destaque no palácio e 
pode ser vista de longe.  

 
 PALÁCIO DOS VENTOS 

 
O Hawa Mahal, ou Palácio dos Ventos, é um dos mais 
fascinantes monumentos da Índia e o principal cartão 
postal da cidade de Jaipur. A estrutura possui 5 andares e 
foi construída em arenito vermelho e rosa. A função 
original do edifício era permitir que as mulheres do harém 
do marajá observassem o cotidiano da cidade, enquanto 
permaneciam invisíveis da rua e do nível plebeu. 
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Palácio dos Ventos Portal da Índia 



 

TAJ MAHAL 
 
O Taj Mahal é o mausoléu mais conhecido do Mundo e foi 
construído a mando do Imperador Shah Jahan como símbolo 
de seu amor por sua esposa Mumtaz Mahal, que morreu no 
parto de seu 14º filho. 

FORTE DE AGRA 

 
Praticamente vizinho do Taj Mahal, esta magnífica cidadela 
incorpora a beleza das cortes dos soberanos mogóis de 
Akbar e Shah Jahan e por isso foi listado pela Unesco como 
patrimônio da humanidade. Por trás de suas massivas 
muralhas de tijolos vermelhos escondem-se palácios em 
mármore branco, finamente decorados por artistas vindos 
de várias partes da Ásia. 

 

 

 

   
  

 
 

SAÍDAS: DIÁRIAS 

 

Delhi 🚌 Jaipur 🚌 Fatehpur Sikri 🚌 Agra 🚌 Delhi 
 
 
1º Dia – ... / Delhi [ - , - , -] 

Chegada ao aeroporto de Delhi, recepção e traslado ao 
hotel da opção escolhida. 
 
2º Dia – Delhi [ C , - , - ] 

Saída pela manhã para conhecer a Velha Delhi, passando 
pelo Forte Vermelho (fechado às segundas-feiras), visita a 
Raj Ghat (memorial a Mahatma Gandhi), à Mesquita Jama, 
e passeio de riquixá por Chandni Chowk, o mercado local. 

À tarde, continuação do 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). 
 
3º Dia – Delhi/ Jaipur [ C , - , - ] 

Pela manhã, viagem de aproximadamente 5 horas e meia 
com destino a capital do Rajastão, Jaipur, conhecida 
também como a “Cidade Cor de Rosa”. Chegada em Jaipur 



  

e acomodação no hotel. No final da tarde, visita ao Birla 
Mandir, templo Hindu, para presenciar a cerimônia aarti. 
 
4º Dia – Jaipur [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída para visita ao Forte Amber, uma 
fortaleza construída no início do século XVIII. Subida ao 
topo da colina no dorso de um elefante (sujeito à 
disponibilidade). No caminho, haverá uma breve parada 
para fotos do Palácio dos Ventos “Hawa Mahal”. À tarde, 
visita ao Palácio do Marajá e ao Observatório “Jantar 
Mantar”, que é um dos observatórios astronômicos mais 
bem preservados da antiguidade. Retorno ao hotel no final 
da tarde. 
 
5º Dia – Jaipur/ Fatehpur Sikri/ Agra [ C , - , - ] 

Saída pela manhã para viagem de aproximadamente 5 
horas com destino a Agra. Chegada e traslado ao hotel. 
Durante o percurso, 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. 
 
6º Dia – 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. 
 
7º Dia – Agra/ Delhi [ C , - , - ] 

Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Delhi 
(aproximadamente 5 horas). Chegada e fim de nossos 
serviços. 

 
Observações: 
- O Taj Mahal não abre às sextas-feiras; 
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos; 
- Tarifas válidas até 20 de dezembro de 2018. 
 
Pacote Inclui: 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares; 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Traslados de chegada e partida com assistência em inglês. Traslados entre as cidades somente com motorista, sem 

assistente; 
- Passeios mencionados em serviço privativo com guia local falando espanhol. 
 

Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Seguro de viagem. 
- Early check-in ou late check-out. 
- Despesas com documentações. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.  
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidades Noites STANDARD SUPERIOR LUXO 

Delhi 2 
The Met 

(Deluxe Room) 
Le Meridien 

(Executive Room) 
The Imperial 

(Heritage Room) 

Jaipur 2 
Holiday Inn City Centre 

(Standard Room) 
Jaipur Marriott 

(Standard Room) 
The Oberoi Raj Vilas 

(Premier Room) 

Agra 2 
Jaypee Palace 

(Standard Room) 
Courtyard by Marriott 

(Standard Room) 
The Oberoi Amar Vilas 

(Premier Room) 
 

PARTE TERRESTRE 
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2  passageiros 

Período Apartamento Standard Superior Luxo 

Abril a Setembro de 2018 
Duplo 915,00 970,00 2.730,00 

Suplemento Single 305,00 360,00 1.835,00 

Outubro a  
20 de Dezembro de 2018 

Duplo 1.150,00 1.250,00 5.650,00 

Suplemento Single 500,00 695,00 4.665,00 
 

OBS:  
* Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem 
aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólares Americanos. 



  

* As tarifas aéreas estão sujeitas a alterações pelas empresas aéreas locais sem prévio aviso. 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
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 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos. 
 

Observações Importantes: 
 

- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- 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. ** 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília  

(11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou 

Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – Sala 1013 – Vila Mariana - SP 

mailto:Rodrigo@watanabetur.com.br
mailto:Cecilia@watanabetur.com.br

