
 

 
26Out / Sab: DELHI 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Delhi, assistência do nosso representante em inglês e traslado ao hotel. Check-in no hotel. 
Acomodação no Hotel ITC Dwarka*****. 
 
27Out / Dom: DELHI - JAIPUR 
O Rajastão e a famosa cidade de Jaipur - Após o café da manhã, prosseguimento para Jaipur por rodovia. Jaipur é a capital e maior cidade 
do estado indiano do Rajastão, no norte da Índia. Foi fundada em 18 de novembro de 1727 por Maharaja Sawai Jai Singh II, o governante de 
Amber, pelo qual a cidade é nomeada. A cidade hoje tem uma população de 6,66 milhões, tornando-se a décima cidade mais populosa do 
país. Jaipur é conhecida como a Cidade Rosa da Índia, e famosa por seus belos tapetes, ornamentos esmaltados, pedras preciosas e 
semipreciosas, ornamentos de latão e muitos outros artesanatos. Chegada a Jaipur e check-in no Hotel Mansingh*****. 
 
O ‘Diwali’, conhecido como o ‘Festival das Luzes’, é o maior festival do ano na Índia. Este festival de cinco dias celebra a vitória do bem 
sobre o mal e é uma ocasião para prosperidade e união familiar. Se você está se perguntando o que fazer para a celebração do Diwali deste 
ano, confira esses principais destinos e ideias para uma exeperiência memorável.  
Neste dia celebramos o Diwali numa casa de família indiana em Jaipur e vivemos o tradicional festival hindu pelos olhos dos habitantes 
locais. Você pode se vestir com roupas tradicionais locais, assistir aos fogos de artifício e aprender sobre os rituais únicos do Diwali, como a 
cerimônia do ‘rangoli’. Depois de conversar com seus anfitriões, junte-se à família para um jantar festivo com deliciosa culinária indiana. 
Retorno ao hotel. 
 
28 Out / Seg: JAIPUR 
Pela manhã, visita à Fortaleza Amber com passeio de elefante. Este enorme complexo de palácio fortificado construído em estilo híbrido 
hindu-muçulmano remonta ao Raja Man Singh e era o palácio real dos Kachwahas por volta de 1600-1727. Na rota para a Fortaleza Amber, 
breve parada fotográfica no Hawa Mahal, ‘o Palácio dos Ventos’. 
À tarde, visita ao Palácio da Cidade do Maharaja, ‘uma imponente mescla de tradicional arquitetura Rajput e Mogol’. Visita a Jantar Mantar, 
patrimônio mundial da UNESCO que é o maior dos cinco observatórios astronômicos construídos peplo Maharaja Jai Singh durante o 
período de 1727-1734 no norte da Índia. 
Acomodação no Hotel Mansingh*****.  
 
29Out / Ter: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (por rodovia) 
Saída para Agra por rodovia. Agra é uma cidade às margens do rio Yamuna, no norte do estado de Uttar Pradesh, no noroeste da Índia. Agra 
também pode se referir ao distrito administrativo que tem sua sede na cidade de Agra. É um importante destino turístico devido aos seus 
muitos esplêndidos edifícios da era mogol, principalmente o Tāj Mahal e a Fortaleza de Agra. Chegada a Agra e check-in no hotel. 
Após o check-in, visita a Agra incluindo o Taj Mahal, um imenso mausoléu de mármore branco construído entre 1631 e 1648 por ordem do 
imperador mogol Shah Jahan em memória de sua esposa favorita. Taj Mahal significa Palácio da Coroa; e um dos nomes da esposa era 
Mumtaz Mahal. O Taj é uma das tumbas mais bem preservadas e arquitetonicamente belas do mundo, uma das obras-primas da arquitetura 
muçulmana indiana e um dos grandes sítios do patrimônio mundial. O Taj Mahal está fechado todas as sextas-feiras. Visita à Fortaleza de 
Agra (Patrimônio Mundial da UNESCO) - Este forte foi tomado dos Lodhis pelo imperador mogol Akbar no final do século XVI”. Acomodação 
no Hotel Mansingh Palace****. 
 
30Out / Qua: AGRA - DELHI por rodovia - DELHI - VARANASI em voo 
Saída para o aeroporto de Delhi por rodovia. Chegada a Delhi e traslado ao aeroporto para embarque no voo para Varanasi (voo 6E 714: 
13:10h/14:3h). Encontro para assistência na chegada e traslado ao hotel.  
Mais tarde, explore a cidade em passeio a pé e em rickshaw: Varanasi é tão famosa quanto seus templos, e uma cidade de ruelas sinuosas 
com mercados movimentados, cada um especializado em algo. Tecidos, artigos de metal, produtos lácteos, salgadinhos, doces, artesanato, 
decorações de casamento, souvenirs do templo, pulseiras - Varanasi tem de tudo. Os bazares são mais coloridos à noite e melhor 
explorados a pé e de ciclo-rickshaw. A melhor maneira de terminar uma noite em Varanasi é em Dasashwamedh Ghat, onde pode-se 
testemunhar a cerimônia de Aarti no rio Ganges. Os ‘ghats’ na margem do rio e os templos são iluminados com lâmpadas a óleo e velas, e 
devotos põem lâmpadas a óleo para flutuar na água como oferenda ao rio sagrado criando um ambiente mágico no rio Ganges. Acomodação 
no Hotel Amayaa****.  
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31Out / Qui: VARANASI 
Pela manhã cedo os barcos navegam no rio Ganges para ver os gaths de banho e locais de cremação. Visita ao templo de Viswanath, 
também conhecido como o Templo Dourado, devido às suas torres banhadas a ouro. Retorno ao hotel para o café da manhã. 
Pela manhã, visita ao templo Bharat Mata, dedicado à personificação nacional da Índia e que tem mapas em relevo da Índia esculpidos em 
mármore, templo Durga, templo Tulsi Manas. Oportunidade de passear pelos arredores a Universidade Hindu de Benares, um campus muito 
verde e pacífico. Poucos sabem que esta universidade foi construída durante a luta indiana pela liberdade e é conhecida como Oxford do 
Oriente.  
À tarde, visita a Sarnath: o principal centro budista em todo o mundo. Localizado a 13 km ao nordeste de Varanasi, Sarnath é um parque de 
cervos onde Gautama Buddha, após atingir a iluminação em Bodhgaya, transmitiu os primeiros ensinamentos do Dharma. Além disso, 
através da iluminação de Kondanna, Sangha Budista veio a existir apenas neste parque. Gautama Buddha veio aqui ensinar o Dharma aos 
seus antigos cinco companheiros, e por isso Sarnath é considerado o lugar onde o budismo encontrou suas raízes, a terra natal dessa arte 
da vida! Acomodação no Hotel Amayaa****. 
 
01Nov / Qui: VARANASI - DELHI 
Traslado ao aeroporto. Chegada a Delhi. Após o check-in início da visita a Nova Deli, visita ao Qutab Minar mogol, a mais alta torre de pedra 
na Índia. O tour inclui também upassagem pela imponente Porta da Índia, edifício do Parlamento e o Rastrapathi Bhawan, a residência do 
Presidente. Prosseguimento para a Antiga Delhi, incluindo visita a Raj Ghat, um memorial simples para Mahatma Gandhi; passagem pela 
Fortaleza Vermelha, patrimônio mundial, continuando até a Jama Masjid e passando por Chandni Chowk, a maior mesquita da Índia, 
acomodando até 25.000 fiéis ao mesmo tempo. A divisão entre a Nova e Antiga Delhi é a divisão entre as capitais britânica e mogol, 
respectivamente. Acomodação no Hotel ITC Dwarka*****. 
 
02Nov / Sab: JAIPUR - DELHI - KATHMANDU 
Traslado ao aeroporto e embarque em voo para Kathmandu. 
Saída Jaipur, 06:00h - Voo 6E-6606 / Chegada Delhi, 06:55h 
Troca de voo no aeroporto de Delhi. Saída Delhi, 11:40h - Voo 6E-31 / Chegada Kathmandu, 13:45h 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kathmandu. Traslado ao hotel. Acomodação no Hotel Shambala****. 
 
O Nepal é um país místico aninhado nas sinuosidades das magníficas cordilheiras dos Himalayas. É um país de gente sorridente e 
profundamente religioso, o que pode-se notar ao visitar seus templos, mosteiros e estupas. O fértil vale de Kathmandu, rodeado pelos picos 
do Himalayas, é o coração histórico do Nepal, que viu ascensões e descidas dos reinos mais sofisticados dos Himalayas e o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da arte e cultura do Nepal. À tarde, visita à cidade. 
 
Boudhanath é um dos maiores e mais antigos monumentos budistas do Nepal. É uma estrutura imponente de cerca de 36 metros. A estupa 
fica nas três plataformas planas massivas em estilo de mandala rodeadass pelas coloridas casas particulares da família. A característica 
básica dessa grande estupa é muito parecida com a estupa de Swayambhunath, exceto sua aparência final. Acredita-se que esta estupa foi 
construída no século 5 aC. 
 
Visita ao templo de Pashupatinath, na cidade do mesmo nome. O templo de Pashupatinath é um dos mais sagrados templos dedicados ao 
deus Shiva. Está situado em um lugar com muita natureza e às margens do sagrado rio Bagmati, o templo é estilo pagode com um teto 
dourado e portas entalhadas. Os visitantes têm permissão para ver o templo a partir da margem leste do rio Bagmati, mas a entrada do 
templo é proibida para não-hindus. Portanto, a visita ao templo de Pashupatinath é por fora.  
 
03Nov / Dom: KATHMANDU 
Aqui pode-se visitar Durbar Square, com Kumari Bahal, a casa da deusa viva, um templo de estuque de meados do século XVIII, decorado 
com janelas intricadamente entalhadas. O portão é ladeado por dois leões e no pátio interior de madeira entalhada pode-se vislumbrar a 
própria Kumari, ou a deusa viva. A Kumari é considerada a encarnação da deusa virgem. 
Swayambhunath está situado a cerca de 4 km de Katmandu e é uma estupa budista com cerca de 2000 anos. A estupa principal é composta 
de um hemisfério sólido de tijolos e uma estupa-suporte cônica rematada com um pináculo de cobre dourado. Esta estrutura é um mosaico 
de pequenas estupas e pagodes.  
 
Bhadgaon (Bhaktapur) foi fundada no século 12 pelo rei Ananda Deva Malla, sob o nome de Khwopa, para torná-la a capital dos rajás Malla. 
A cidade tem forma de triângulo pelos três templos do Deus Ganesha nos arredores da cidade que protegem. Até o século XVI, a cidade 
dominava política e economicamente todo o Nepal. 
 
04Nov / Seg: KATHMANDU - POKHARA (voo) 
Na chegada a Pokhara, traslado ao hotel e check-in. Pokhara é um lugar notável com beleza natural. Em elevação mais baixa que 
Kathmandu, tem muito mais ar de trópicos, bem apreciada por bonitas e diversas flores que prosperam nesse ambiente. Cidade fascinante, 
com população de aproximadamente 95.000 habitantes, tem vários belos lagos e oferece vistas imponentes das alturas dos Himalayas. A 
serenidade do lago e a magnificência dos Himalayas que se ergue ao fundo criam uma atmosfera de paz e magia. Os vales que cercam 
Pokhara são lar de densa floresta, rios abundantes, lagos esmeralda e, claro, as mundialmente famosas vistas dos Himalayas. 
‘A Queda de Devi': Conhecida localmente como Patale Chhango (queda do inferno), a Queda de Devi (também conhecida como Devin ou 
David) é uma impressionante cachoeira que se estende por cerca de 2 km a sudoeste do aeroporto de Pokhara na estrada para Tansen. 
Acomodação no hotel Atithi Resort****+. 



Cavernas de Gupteshwor Mahadev: A caverna de Mahendra é como um túnel natural iluminado artificialmente. As formas de suas 
estalactites surpreendem muitos dos viajantes. A caverna Mahendra é uma das atrações turísticas mais concorridas em Pokhara, e acredita-
se que seu nome foi posto em homenagem ao rei Mahendra. 
A caverna de Gupteswar tem duas partes. Uma delas tem apenas tem 50 metros de comprimento e é considerada o santuário ou templo do 
deus Shiva. As outras partes da caverna se iniciam desta primeira parte e vão até a cachoeira de Devi por um caminho artificialmente 
iluminado.  
Desfiladeiro do Rio Seti: Entalhado pelo rio Seti, é uma das maravilhas naturais de Pokhara. 
O mercado Antigo: O tradicional mercado de Pokhara tem muitas cores vivas, bem como seus comerciantes de etnias diversas. Em seus 
templos e monumentos pode -sever a influência da arquitetura Newar do vale de Kathmandu. Localizado a 4 km do lago, o Mercado tem um 
vivo encanto original. 
Passeio de barco no lago Phewa: O último lago para se navegar, no centro do qual se encontra um templo na ilha. Outra atração é o reflexo 
do Monte Machhapuchhre e a cadeia de montanhas Annapurna nas águas cristalinas do lago. Enquanto se navega no lago Phewa pode-se 
ver vários tipos de peixes. Hea uma densa floresta nas encostas adjacentes ao sul do lago. É difícil escapar da atração do Lago Phewa, e 
qualquer visitante, mesmo com alguns minutos disponíveis, deve tentar pegar um barco para apreciar as maravilhosas vistas das montanhas 
refletidas na água. Remando para o centro do lago é uma boa forma de passar uma tarde bem tranquila.  
Acomodação.  
 
05Nov: Ter: POKHARA - CHITWAN (voo) 
Traslado  ao aeroporto para embarque no voo para Chitwan. O Royal Chitwan National Park está localizado no exuberante vale de Chitwan, 
no sopé de Churia, que abriga o primeiro Parque Nacional do Reino. Este parque nacional é famoso por sua variedade de vida selvagem, em 
especial o grande rinoceronte-de-chifre e o elusivo tigre de Bengala real.  
 
06Nov / Qua: CHITWAN 
Dia completo para atividades na selva. O Parque Nacional Chitwan é um exuberante vale de Chitwan que tem o primeiro Parque Nacional do 
Nepal. Este parque nacional é famoso pela grande variedade de flora e fauna, é designado Patrimônio Mundial da UNESCO e refúgio para 
animais selvagens raros, como rinocerontes indianos e tigres de bengala. Como o parque oferece ótimas atividades ao ar livre, de canoagem 
e trilhas a safáris na selva com jipes ou passeios de elefante, além de uma ampla variedade de flora e fauna, tornou-se o terceiro destino 
turístico do Nepal. 
Caminhada natural / passeio pela selva: O caminho pela Selva permite explorar várias áreas selvagens, desde planícies aluviais até densas 
florestas salinas. Oportunidade de encontrar uma variedade de animais que inclui espécies ameaçadas de extinção. 
Passeio de canoa no rio Rapti: Flutuar no rio Rapti em uma canoa é a melhor maneira de descobrir o habitat dos crocodilos no rio (a uma 
distância segura). É também uma relaxante e melhor forma de observar os diferentes tipos de aves e espécies de animais selvagens e vê-los 
beber água na margem do rio sereno. 
Passeio de elefante: Passeio no lombo de elefante pela floresta densa para testemunhar atividades selvagens. Não perca a oportunidade de 
aprender um pouco sobre esses enormes animais. Um passeio que permite aproximar-se de alguns dos animais mais raros do mundo, como 
o rinoceronte e o preguiçoso urso. O passeio geralmente leva mais de uma hora. 
Observação de aves: O Parque Nacional de Chitwan é o reino de mais de 450 espécies de aves. Em outras palavras, comenta-se sobre o 
parque como sendo um paraíso para as aves do mundo. Faça o passeio guiado pela floresta para ouvir as coloridas aves cedo pela manhã. 
Jantar e acomodação no hotel Tigerland Safari Resort****. 
 
07Nov / Qui: CHITWAN - KATHMANDU (voo) 
Visita de meio dia a Patan. A cidade de Patan está localizada a cerca de 5 km ao sul de Kathmandu. É uma das três cidades reais do vale. 
Local para especialistas em arte, Patan está repleta de escultura em madeira e pedra, estátuas de metal, arquitetura ornamentada, inclusive 
dezenas de templos budistas e hindus e mais de 1200 monumentos. Acomodação no hotel Tigerland Safari Resort****. 
 
08Nov / Sex: KATHMANDU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voo de partida. Fim do tour.  
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