
Festival das Cores - Holi / 10 dias  
Saída Especial 26 março 2021 
Delhi - Jaipur (Holi) - Agra - Kathmandu 
 
Tour Code: HOLIESP 
Guia acompanhante na Índia em português/espanhol - 
Guia local em espanhol no Nepal 
Categoria: Índia, Nepal, Butão, Tibet  
 

Festival das Cores (Holi): Esta festividade, que serve como despedida do inverno e boas-vindas à chegada da 
primavera, está especialmente estabelecida na metade norte do país, e muito em especial na cidade de Matthura. 
Na véspera do Holi as famílias se reúnem em volta de uma fogueira e se preparam para o dia festivo. Ao longo da 
mesma os organizadores jogam, a partir de uma van, pó de cores vivas e água nos transeuntes. O Festival Holi 
tem outro significado cultural, é dia é de festa até o final do dia, para se livrar dos erros do passado e dos conflitos 
através da confraternização com os outros, um dia para esquecer e perdoar. As pessoas pagam ou perdoam 
dívidas, assim como lidam novamente com os que fazem parte de suas vidas. 

 
Dia 1 - Sex / 26mar: Chegada - Delhi 
Chegada a Delhi a partir da Europa com voo tarde da noite. Recepção pelo representante no aeroporto 
internacional e traslado para o hotel. Check-in no hotel. Acomodação. 
 
Dia 2 - Sab / 27mar: Delhi 
Café da manhã no hotel. Hoje visitamos os seguintes lugares mais importantes de Delhi. Começamos o dia com a 
parte antiga visitade Déelhi, visitando Jamma Masjid, cuja contrução foi iniciada em 1644 por Shah Jahan e que é 
a maior mesquita da Índia, com capacidade para 25.000 pessoas, composta por três grandes portas, quatro torres 
de vigia e dois minaretes de 40m, listrados alternando arenito vermelho e mármore branco, e o Raj Ghat, belo 
parque onde há uma plataforma de mármore preto que indica o local onde o Mahatma Gandhi foi cremado após 
seu assassinato, e onde também foram cremados Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuação com visita à Nova 
Delhi, os prédios do governo, o Portão da Índia, um arco triunfal de pedra de 42 metros de altura em que 
aparecem os nomes de 90.000 soldados do exército indiano que morreram durante a Primeira Guerra Mundial. 
Passeio pela área do parlamento e residência do presidente. Prosseguimento com visita ao templo sikh Gurdwara 
Bngla Sahib, um templo da fé sikh construído na área de Connaught Place, o templo mais importante dos sikhs em 
Delhi. Visita ao templo hindu Akshardham. Retorno ao hotel e acomodação. 
 
Dia 3 - Dom / 28mar: Delhi - Jaipur (260 km, 5 horas) 
Café da manhã no hotel. Viagem por rodovia para Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita ao Palácio 
da Cidade, Palácio do Maharaja, residência da família real de Jaipur, um recinto repleto de palácios, jardins e 
outros edifícios, entre os quais se destaca o Chandra Mahal, com sete andares e em cujo interior está o Museu do 
Maharaja Sawai Man Singh II, onde pode-se apreciar tapetes, objetos esmaltados, armas, pinturas em miniatura, 
canhões e vestimentas dos templo maharajas, templo Birla e passeio a pé pela parte antiga da cidade. Traslado 
ao hotel. Acomodação. 
 
Dia 4 - Seg / 29mar: Jaipur (dia de celebração do Holi) 
Café da manhã no hotel. Todo o dia visitando as ruas e celebrando com a população local desta magnífica cidade. 
Festival do Holi, o Festival das Cores (Holi): Esta festividade, que serve como despedida do inverno e para dar as 
boas-vindas à chegada da primavera, está especialmente estabelecida na metade norte do país, com sua 



preparação em volta de uma fogueira para o dia festivo. Ao longo da mesma os organizadores jogam, a partir de 
uma van, pó de cores vivas e água sobre os transeuntes. O Holi tem outro significado cultural, é dia de festa até o 
final para livrar-se dos erros do passado, dos conflitos finais através da confraternização com os outros, um dia 
para esquecer e perdoar. Acomodação. 
 
Dia 5 - Ter / 30mar: Jaipur - Agra (240 km, 5 horas) 
Café da manhã no hotel. Excursão ao Forte Amber (subida / descida em jipes), erguido pelos reis mughal com o 
objetivo de defender a cidadela, construindo um palácio e uma fortaleza em posição mais alta. Visita ao Palácio do 
Maharaja, residência da família real de Jaipur, um recinto repleto de palácios, jardins e outros edifícios, entre os 
quais se destaca o Chandra Mahal, de sete andares e em cujo interior fica o Museu do Maharaja Sawai Man Singh 
II, onde pode-se apreciar tapetes, esmaltes, armas, pinturas em miniatura. Terminada a visita, saída para Agra. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
Dia 6 - Qua / 31mar: Agra 
Café da manhã no hotel. Saída para visitas ao Forte Vermelho e ao Taj Mahal, o monumento que fez Agra famosa 
no mundo e se tornou um símbolo da Índia. É um mausoléu que o imperador Shah Jahan mandou construir em 
1631 em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, a senhora do Taj, que morreu ao dar à luz seu décimo 
quarto filho em 1629. A construção, na qual participaram 20.000 pessoas, não terminou até 1653 e constitui a 
amostra mais representativa da arquitetura mhghal. O arquiteto principal, Isa Khan, projetou esse conjunto em um 
retângulo de 508 por 304 metros com um jardim central limitado nos quatro lados por pavilhões octogonais. O 
mausoléu, construído inteiramente em mármore branco, ergue-se sobre uma base de mármore com um minarete, 
também branco, em cada um dos cantos que alcançam 41 metros de altura. O corpo central consiste em quatro 
pequenas cúpulas que rodeiam uma central maior. Na cripta desta edificação de dois andares repousam os restos 
mortais desse casamento. Se o conjunto arquitetônico por si só já é impressionante, a decoração conhecida como 
pedra dura, na qual pequenos detalhes, como arabescos florais e motivos geométricos em semirrelevo com 
pedras preciosas, entre outros, são magníficos, fazendo dessa construção uma obra única. O Forte Vermelho foi 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1983. A construção data de 1565 e é concebida como um palácio 
amuralhado cercado por um profundo fosso de água. A fortaleza, acessada a partir de um imponente portão 
chamado Amar Singh, contém numerosos palácios e edifícios imponentes construídos pelo imperador mughal 
Akbar e usados por sucessivos governos do Império mughal como base de operações do poder. Retorno ao hotel 
e acomodação. 
 
Dia 7 - Qui / 01abr: Agra - Delhi - Kathmandu 
Café da manhã no hotel. Traslado a Delhi para o voo para Katmandu. Chegada e traslado ao hotel. 
Kathmandu é a capital e maior cidade do Nepal. Está localizada no vale de mesmo nome, no centro do Nepal, 
próxima ao rio Vishnumati, a uma altura de 1.317 metros. A cidade antiga é caracterizada pelo grande número de 
templos e palácios budistas e hindus, a maioria deles do século XVII. No vale de Katmandu se encontram sete 
locais classificados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Acomodação. 
 
Dia 8 - Sex / 02abr: Kathmandu - Swambhunath - Praça Durbar - Patan 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita à antiga cidade de Katmandu e templo de Swambhunath, stupa que 
se diz ter 2.000 anos de idade. A estrutura principal é composta por um hemisfério de tijolos e terra que suporta 
uma espiral cônica com o pináculo de cobre. É um dos melhores lugares para se contemplar toda a cidade de 
Katmandu. Depois, visiata a Patan, localizada em um sítio do patrimônio mundial. Patan Durbar tem muitas 
atrações turísticas e arquitetura única. Krishna Mandi, templo Bhimsen, Hiranya Varna Mahabhihar são apenas 
alguns dos templos que exibem pinturas impressionantes, esculturas em madeira e metal. A visita inclui também 
oTemplo da Deusa Viva, de onde vem o nome de Kathmandu (acredita-se que este templo foi construído com a 
madeira do tronco de uma única árvore); Praça Durbar, com seu conjunto de templos dominados pelo Palácio 
Hanuman Dhoka (antigo palácio da realeza nepalesa. Retorno ao hotel e acomodação. 
 



Dia 9 - Sab / 03abr: Kathmandu - Bhadgaon / Bhaktapur 
Café da manhã no hotel. Excursão para Bhadgaon, Bodnath. Bhadgaon, também conhecida como Bhaktapur, que 
significa a cidade dos devotos, é um lugar de arte e arquitetura medievais. Situada 14 km a leste da cidade de 
Kathmandu, este lugar foi fundado no século IX e tem a forma de uma concha do mar. Retorno ao hotel e 
acomodação. 
 
Dia 10 - Dom / 04abr: Kathmandu - Próximo destino 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para voo para Delhi. Chegada e trânsito para conexão com a 
Europa (nossos serviços terminam com o traslado de partida em Kathmandu). 
 
 
Serviços Incluídos: 
• Hotéis 4* com café da manhã 
• Guia acompanhante na Índia português/espanhol 
• Guia local em espanhol no Nepal 
• Traslado aeroporto-hotel v.v. no primeiro e último dias 
• Ingressos nos monumentos conforme itinerário 
• Passeio de Elefante no Forte Amber 
• Festival das Cores em Jaipur 
• Parte aérea Delhi-Kathmandu-Delhi classe Econômica 
• Ônibus com ar condicionado 
 
Não inclui: 
• Gorgetas para guias, maleteiros e motoristas - Índia: US$40, Nepal US$20 
• Taxa de máquinas fotográficas e filmadoras, onde requeridas 
 
 

SAÍDA 2021  TARIFAS EM US$ POR PESSOA: 

Saída Especial 26 de Março Em apt Duplo $ 1356,- 
Suplemento Single $ 557,- 

 


