
Índia e Dubai / 11 dias 2021 
Delhi - Jaipur - Agra - Delhi - Dubai 
 
Tour Code: MY141 
Guia em espanhol nas visitas em cada cidade (*) 
Categoria: Índia, Nepal, Butão, Tibet  
 
Dia 1: Delhi   
Chegada a Delhi em voo internacional. Recepção no aeroporto por um representante em espanhol, assistência e 
traslado ao hotel. Acomodação, Hotel Radisson Blue Pachim Vihar 5*. 
 
Dia 2: Delhi 
Saída para visita à antiga Delhi, incluindo Jamma Masjid, cuja construção foi iniciada em 1644 por Shah Jahan e 
que é a maior da Índia, com capacidade para 25.000 pessoas, composta por três grandes portas, quatro torres de 
vigia e dois minaretes de 40 metros de altura listrados alternando arenito vermelho e mármore branco, o Raj Ghat, 
belo parque onde há uma plataforma de mármore preto que indica o local onde Mahatma Gandhi foi cremado após 
seu assassinato e onde Pandit Nehru e Indira Gandhi também foram cremados. Continuação da visita à Nova 
Delhi, com os prédios do governo, a Porta da Índia, um arco do triunfo construído em pedra, de 42 metros de 
altura, em que estão 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 a 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, visitado por milhares de pessoas. Visita ao Templo de Akshardham (fechado às 
segundas-feiras), um complexo de templos hindus em Délhi também conhecido como Swaminarayan. O complexo 
mostra cultura tradicional, espiritualidade e arquitetura hindu. O edifício central foi inspirado e desenvolvido por 
Pramukh Swami Maharaj, o chefe espiritual da Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, 
com 3.000 voluntários tendo ajudado 7.000 artesãos na construção do templo de Akshardham. Retorno ao hotel e 
acomodação, Hotel Radisson Blue Pachim Vihar 5*. 
 
Dia 3: Delhi - Jaipur (270 km, 5 horas) 
Pela manhã, saída para Jaipur, chegada e check-in no hotel. 
Jaipur, a cidade rosa, que deve seu apelido à cor do arenito com o qual os edifícios da cidade antiga foram 
construídos. O desenho agradável desta cidade se deve ao marajá Jai Sigh II, que iniciou sua construção em 1728 
e conseguiu que seu arquiteto Vidyadhar Chakravarty mesclasse com sucesso estilos tão diversos quanto o hindu, 
jaina, mughal e persa. À tarde, visita ao Templo de Birla e passeio a pé pela parte antiga da cidade. Acomodação, 
Hotel Radisson Blue 5*. 
 
Dia 4: Jaipur - Amber - Jaipur (14 km, 30 min) 
Excursão ao Forte Amber (subida no dorso de elefante sujeita a disponibilidade), feito pelos reis mughal com o 
objetivo de defender a cidadela, construindo um palácio e outra fortaleza em uma posição mais alta. Visita ao 
Palácio do Maharaja, residência da família real de Jaipur, recinto cheio de palácios, jardins e outros edifícios entre 
os quais se destaca o Chandra Mahal, de sete andares, em cujo interior fica o Museu Hawaija Sawai Man Singh II, 
em que pode-se ver tapetes, esmaltes, armas, pinturas com miniaturas, canhões e vestimentas dos marajás. 
Retorno ao hotel e acomodação. Hotel Radisson Blue 5*. 
 



Dia 5: Jaipur - Agra (240 km) 
Saída para Agra, chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
Agra é uma cidade localizada às margens do rio Yamuna, no estado de Uttar Pradesh. Foi a capital do Império 
Mughal entre 1556 e 1658. A cidade foi fundada entre 1501 e 1504 por Sikandar Lodi, sultão de Delhi, que a 
tornou sua capital. O primeiro imperador mughal, Babur, refugiou-se nesta cidade depois de lutar com Lodi em 
1526. Akbar a converteu em capital oficial do império em 1556. À tarde, visita ao forte vermelho de Agra. Hotel 
Jaypee Palace 5*. 
 
Dia 6: Agra - Delhi (200 km, 4 horas) 
Hoje, visita a uma das sete maravilhas do mundo, o Taj Mahal (fechado às sextas-feiras), o monumento que 
tornou Agra famosa em todo o mundo e se tornou um símbolo da Índia, um mausoléu que o imperador Shah 
Jahan ordenou que fosse construído em 1631 em homenagem a sua amada esposa Mumtaz Mahal, a senhora do 
Taj, que morreu ao dar à luz seu décimo quarto filho em 1629. A construção, da qual participaram 20.000 pessoas, 
não terminou até 1653 e constitui a amostra mais representativa da arquitetura mughal. O arquiteto principal, Isa 
Khan, projetou esse conjunto em um retângulo de 508 por 304 metros com um jardim central rodeado 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 atingem 41 metros de altura. O 
corpo central consiste em quatro pequenas cúpulas que rodeiam uma maior no centro. Na cripta deste prédio de 
dois andares repousam os restos 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 baixo-relevo com pedras preciosas, entre outros, são magníficos, transformam essa construção em uma peça 
única. Após a visita, saída para Delhi, chegada e traslado ao hotel. Acomodação, Hotel Radisson Blue Pachim 
Vihar 5*. 
 
Dia 7: Delhi - Dubai 
Traslado ao aeroporto e embarque em voo para Dubai. Acomodação no Hotel Jood Place 5*. 
 
Dia 8: Dubai Clássico (visita a Dubai segunda / terça-feira em regular) 
Este passeio levará você às magníficas vistas da enseada de Dubai Creek, passando pela área de patrimônio de 
Bastakiya e suas fascinantes casas antigas, com torres de vento características construídas por comerciantes 
ricos. Depois levamos você para a fortaleza de Al Fahidi, de 225 anos de idade. É aqui que o museu de Dubai 
conserva arquivos valiosos sobre o passado da cidade, bem como crônicas de seus diferentes estágios de 
desenvolvimento. Depois, embarque em um barco tradicional Abra para atravessar a enseada e visitar o mercado 
de especiarias e o souk de ouro. Em seguida, na estrada de Jumeirah, vistas da mesquita de Jumeirah. Pare para 
fotos no Burj al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. Passamos pelo Burj Khalifa, o edifício mais alto do 
mundo, World Trade Center e o International Financial Center. Retorno ao hotel. Acomodação no Hotel Radisson 
Blue Pachim 5*. 
 
Dia 9: Dubai 
Dia livre / opcionais. Acomodação no Hotel Radisson Blue Pachim 5*. 
 
Dia 10: Dubai 
Dia livre / opcionais. Acomodação. Hotel Radisson Blue Pachim 5*. 
 
Dia 11: Dubai - Partida (voo) 
No horário combinado, traslado ao aeroporto. 
 
 
Serviços Incluídos: 
- 10 cafés da manhã 
- Hotéis conforme itinerário ou similares 5* 
- Traslados, visitas em veículo com ar condicionado 



- Subida ao Forte Amber no dorso de elefante (sujeito a disponibilidade, ou em jeeps) 
- Entradas para os monumentos mencionados no programa 
- Guias em espanhol durante as visitas em cada cidade, e a partir de 6 pax, acompanhante de Delhi a Agra (*) 
- Traslados de e para aeroportos com assistência em espanhol na chegada 
- Visita de meio dia Dubai Clássico com guia em espanhol (toda quarta e segunda-feira) 
- Todos os serviços em regular 
 
Não inclui: 
- Despesas extras e pessoais 
- Gorjetas em Dubai US$ 35 por pessoa, gorjetas na Índia US$ 40 por pessoa 
- Tudo o que não é mencionado como incluído 
- Visto de entrada para DUBAI US$ 80 (brasileiros não precisam de visto) 
- Taxa Dirham AED 15 (hotel 4*) e AED 20 (hotel 5*) por quarto por noite 
 
 

SAÍDAS 2021 TARIFAS EM US$ POR PESSOA: 

Maio: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 
Junho: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
Julho: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
Agosto: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 
Setembro: 06, 07, 13, 14, 20, 21 
Outubro: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
Novembro: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 
Saídas 2022: 
Janeiro: 10, 11, 17, 18, 14, 25 
Fevereiro: 01, 07, 08, 14, 15, 22, 28 
Março: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 

Abril a Setembro: 
Em apt Duplo $ 942,- 
Suplemento Individual $ 470,- 
Outubro a março 2021: 
Em apt Duplo $ 1199,- 
Suplemento Individual $ 756,- 
Suplemento por pessoa período: 
25set-03out $ 115,- 
20-31jan 2021 $ 75,- 

 


