
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
260ut: Chegada - DELHI 
Chegada e traslado ao Hotel Taj Vivanta***** para early check in a partir de 06:00h. Acomodação. Apartamento disponível a partir de 06:00h. 
 
27out: DELHI 
Começamos o dia com a visita na parte antiga de  Delhi.  A maior Mesquita da India “Jamma Masjid” com capacidade para 25.000 pessoas, 
composta de três grandes portões, quatro torres e dois minaretes de 40 metros de altura, alternando arenito vermelho e mármore branco, Raj Ghat, 
este belo parque onde há um cenotáfio, uma plataforma de mármore preto que indica o local onde Mahatma Gandhi foi cremado depois de seu 
assassinato e onde também foram incinerados Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuação com os edifícios do governo, Portão da Índia, um arco do 
triunfo construído em pedra, com 42 metros altura. Passeio panorâmico pela àrea do parlamento e residência do presidente. Prosseguimento com 
visita ao Templo Sikh, Gurdwara Bngla Sahib, um templo da doutrina sikh  É o templo mais importante dos sikhs em Delhi,. Visitamos também o 
templo hindu, Akshardham. Retorno ao hotel e acomodação com jantar no Hotel Taj Vivanta*****. B+D 
 
28out: DELHI 
Visita ao Qutub Minar, um dos monumentos mais antigos da primeira cidade de Delhi, cuja construção foi inciada em 1199.. Seu minarete é o mais 
alto do mundo, atingindo uma altura de 72,5 metros, composto de cinco camadas de diâmetros decrescentes. Ao pé do minarete se encontra o 
Portão Alai Darwaza, feito de tijolos vermelhos e amarelos e que em sua época foi a entrada da mesquita. Também encontra-se aqui a tumba do 
Sultão Iltutamish e o mausoléu do Imam Zami. Retorno ao hotel e acomodação com jantar no Hotel Taj Vivanta*****. B+D 
 
29out: DELHI - JAIPUR 
Saída para Jaipur de ônibus, chegada e visita à Fortaleza Âmbar de Jaipur e palácio da cidade. Jaipur, a cidade rosa, que deve seu apelido à cor do 
arenito com a qual foram construídos os edifícios da cidade antiga. Chegada a Jaipur e traslado ao hotel. Acomodação com jantar no Hotel Indiana 
Palace****+. B+D 
 
30out: JAIPUR - AGRA 
Saída para Agra, chegada e visita ao Taj Mahal o monumento que deu fama mundial a Agra e que se tornou o símbolo da Índia. O Taj Mahal, é um 
mausoléu que o imperador Shah Jahan mandou construir em 1631 em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, a dama do Taj, que morreu 
dando à luz seu décimo quarto filho em 1629. A construção, que envolveu 20 mil pessoas, não terminou até 1653. É a amostra mais representativa 
da arquitetura mongol. O projeto é um retângulo de 508 por 304 metros com um jardim central flanqueado nos quatro lados por pavilhões com planta 
octogonal. 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 chegam a 41 metros de altura cada em que pequenos detalhes, como arabescos florais e motivos geométricos em baixo-
relevo com pedras preciosas, entre outros, são magníficos, tornando esta construção um monumento único. Acomodação com jantar no Hotel 
Jaypee Palace****+. B+D 
 
31out: AGRA - DELHI - VARANASI (Viagem por terra + voo) 
Saída para o aeroporto de Delhi e embarque em voo doméstico para Varanasi. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação com jantar no Hotel Madin 
Varanasi****+. B+D 
 
01nov: VARANASI - SARNATH - VARANASI  
Saída pela manhã bem cedo para um passeio de barco pelo rio Ganges, ver as ruas de Varanasi e retorno para o hotel. Café da manhã e saída para 
visita a Sarnath e templo de Bharat Mata. À noite, oportunidade para ver a cerimônia do Ganges. Acomodação no Hotel Madin Varanasi****+. B+D 
 
02nov: VARANASI - DELHI - KATHMANDU 
Traslado ao aeroporto para voo via  Delhi para Kathmandu, chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Hotel Radisson Kathmandu****. 
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Kathmandu é a capital e maior cidade do Nepal, situada no vale do mesmo nome no centro do Nepal, nas proximidades do rio Vishnumati, a uma 
altura de 1317 metros. A cidade antiga é característica pela grande quantidade de templos e palácios budistas e hindus, a maioria deles do século 
XVII. No vale de Kathmandu se encontram sete locais classificados pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Raiz do movimento hippie, 
desde os anos sessenta Kathmandu se tornou um lugar muito visitado por turistas. B+D 
 
03nov: KATHMANDU  
Pela manhã, visita à cidade antiga de Kathmandu e Templo de Swambhunath, estupa que se diz ter 2000 anos. A estrutura principal é composta de 
um hemisfério de tijolos e terra que suporta uma espiral cônica com o pináculo de cobre. É um dos melhores lugares para ver toda a cidade de 
Kathmandu. Depois visitamos Patan, que se encontra 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 oferecem um êxtase de pinturas, esculturas 
em madeira e metal. Apreciamos também o templo 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), e Praça Durbar, com seu conjunto de templos dominados pelo palácio de Hanuman Dhoka (antigo 
palácio da realeza nepalesa) Acomodaçãocom jantar  no Hotel Radisson Kathmandu****. B+D 
 
04nov: KATHMANDU - POKHARA  
Saída para Pokhara, chegada e visita à cidade incluindo o templo de Bindyabasani, desfiladeiro de Seti, Devil’s Fall e passeio de barco pelo Lago 
Phewa. 
Pokhara, situada no colo do incrível Annapurna Himalaya, tornou-se um importante centro turístico no Nepal, e é famosa pelas magníficas vistas da 
cordilheira do Himalaya central, o Annapurna. A cidade oferece uma combinação de natureza e cultura. Acomodação com jantar no Hotel Shangri-laa 
Village Pokhava****. B+D 
 
05nov: POKHARA - CHITWAN  
Saída para Chitwan, chegada e traslado ao resort. À tarde, safári para a reserva de elefantes. Chitwan tem mais de 43 espécies de mamíferos no 
parque, embora este seja especialmente conhecido por causa do rinoceronte de um chifre, em perigo de extinção, o tigre e o crocodilo gharial 
juntamente com muitas outras espécies comuns, tais como o Gaur, o elefante selvagem, antílope de quatro chifres, a hiena listrada, o pangolim, o 
golfinho do Ganges, o lagarto e a píton. Outros animais encontrados no parque são o sambar, o chital, o cervo-porco, o cervo ladrador, o urso-
preguiça, o civeta de palmeira e os macacos langur e rhesus. Existem mais de 450 espécies de aves no parque. Entre as aves em perigo de extinção 
estão o Bengal Florican, o calau gigante, o Florican Menor, a cegonha branca e a cegonha negra. As aves comuns que podem ser vistas no parque 
incluem o pavão, a galinha vermelha da selva e diferentes espécies de garças, maçaricos, papa-moscas e carpinteiros. Acomodação com almoço e 
jantar no Hotel Tigerland Safari Resort Chitwan****. B+L+D 
 
06nov: CHITWAN - KATHMANDU  
Caminhada no parque para curtir a natureza, e em sequida retorno para café da manhã no hotel. Saída para Kathmandu, chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação com jantar  no Hotel Radisson Katmandu****. B+D 
 
07nov: KATHMANDU - DELHI 
Traslado ao aeroporto, voo para Delhi conexão de voo de partida. B 
 

 

INCLUINDO: 
- Hotéis conforme itinerário ou similares 
- Café da manhã diariamente 
- 13 refeições 
- Traslados aeroporto de Delhi-hotel 
- Ônibus Volvo com ar condicionado 
- Parte aérea Delhi-Varanasi-Delhi-Kathmandu-Delhi em 
classe turista com 15 kg 
- Guia em português (Rahul) na Índia e Nepal 
- Guia local em espanhol no Nepal 
- Tour leader Scan-Suisse na Índia e Nepal 
- Maleteiros nos hotéis 
- Passeios e ingressos conforme itinerário 
- Seguro de saúde viagem com cobertura máx eu45000 

TARIFAS EM US$ / PESSOA 

Em apt Duplo 3999 

Suplemento Individual 999 

Noite adicional em Delhi em apt Duplo 65 

Suplemento Individual 65 

Traslado aeroporto-hotel ou v.v. em Delhi 25 
 
Condições de pagamento: 
Entrada: 30% (*Não reembolsável*) 
Saldo: 5 sem juros  
 
Parte aérea São Paulo-Delhi-São Paulo a partir de 
US$1340 incluindo taxas  


