LADAKH | ÍNDIA
Com guia local que fala português |18 a 29 de Julho, 2017

Esta é uma viagem surpreendente, que leva você para duas Índias: a Índia do nosso
imaginário, conhecida pelos seus símbolos mais difundidos com o Taj Mahal, e uma
outra Índia muito peculiar, cujas expressões culturais estão mais próximas dos países
islâmicos e do Tibet, como o Ladakh. Ali, a presença do Budismo tibetano se faz
perceber em todos os detalhes: nas cores dos templos, das casas, dos muros, no
modo de vida e nas vestimentas dos monges, na arquitetura e nos sons emitidos
pelas cornetas tibetanas. Elementos que, em meio às paisagens deslumbrantes do
Himalaia Indiano, compõem um cenário impressionante. Voaremos de Delhi a Kullu,
ponto de partida para o deslocamento terrestre que vai nos levar a Leh, capital do
Ladakh. O longo trajeto terrestre que une esses dois destinos será feito em partes,
parando para conhecer e pernoitar nas pequenas cidades de Manali e Jispa, o que
deixa a viagem ainda mais interessante. Outro destaque que faz diferença em nosso

roteiro é a companhia de um guia local experiente que fala português, e já conduziu
diversos grupos da Latitudes.
ROTEIRO RESUMIDO
18/07/2017 – São Paulo – Dubai
19/07/2017 – Dubai – Delhi
20/07/2017 – Delhi – Agra – Delhi
21/07/2017 – Delhi
22/07/2017 – Delhi – Kullu – Manali
23/07/2017 – Manali
24/07/2017 – Manali – Jispa
25/07/2017 – Jispa – Leh
26/07/2017 – Leh
27/07/2017 – Leh
28/07/2017 – Leh – Delhi
29/07/2017 – Delhi – Dubai – São Paulo
*OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
*Para ter uma excelente viagem, alinhe suas expectativas. Este roteiro inclui longos
deslocamentos terrestres em uma altitude média acima dos 3.000m. Contudo, nosso
percurso foi elaborado de maneira que você se adapte gradativamente a essa
altitude.
*Em relação aos hotéis, utilizaremos as melhores opções locais, porém algumas
dessas melhores opções são de estrutura 3* e 4*.
*Por razões climáticas, o Ladakh é acessível apenas durante 4 meses no ano.
Antigamente um reino budista independente e local isolado geograficamente, foi
dominado pela Caxemira em 1846 e, até 1974, a entrada de estrangeiros era
totalmente proibida, razão pela qual a cultura do país permaneceu tão intacta.
ROTEIRO DETALHADO
18/07/2017 – São Paulo – Dubai (-/-/-)
Voo de São Paulo a Dubai
19/07/2017 – Dubai – Delhi (-/-/-)
Voo de Dubai a Delhi. Chegada em Delhi por volta das 9h00 e traslado para o hotel.
Manhã livre para descanso. Na parte da tarde visitaremos o Qtub Minar, um dos
grandes monumentos de arquitetura islâmica na Índia. Em seguida, conheceremos o
Templo de Humayun, obra que inspirou o estilo arquitetônico do Taj Mahal.
Passaremos pelo India Gate, um memorial de guerra muito semelhante ao Arco do

Triunfo de Paris, e pelo antigo Palácio do vice–rei da Inglaterra, Parlamento e o
Secretariado, hoje casa do Presidente da República.
20/07/2017 – Delhi – Agra – Delhi (C/-/-)
Após café da manhã faremos uma viagem de trem para Agra (Gatiman Express 08:10
/ 09:50). Conheceremos o famoso Taj Mahal, construído em 1630 pelo Imperador
Shah Jahan. Em seguida visitaremos o Red Fort, uma mescla entre forte e palácio,
construído e aprimorado por vários imperadores que se sucederam. O Red Fort nos
dá um vislumbre do esplendor da Índia na época dos Marajás. Na parte da tarde
retornaremos a Delhi por terra (4 horas de viagem). Na chegada, traslado ao hotel.
21/07/2017 – Delhi (C/-/-)
Na parte da manhã visitaremos alguns pontos interessantes da Velha Delhi: a Jasmi
Masjid, maior mesquita da Índia, também construída pelo imperador Shah Jahan no
século XVII. Passearemos de rickshaw pelo mercado Chandni Chowk, em uma antiga
avenida na qual o próprio imperador fazia suas cavalgadas. Logo após visitaremos o
Memorial de Gandhi. A parte da tarde será livre para compras ou descanso no hotel.
22/07/2017 – Delhi – Kullu - Manali (C/A/J)
Bem cedo, traslado ao aeroporto para voo a Kullu (AI 9805 06h35 / 07h50). Na
chegada, viagem terrestre (~1h30 de viagem). Tarde livre para descanso. Almoço e
Jantar no hotel (incluso).
23/07/2017 – Manali (C/A/J)
Manali tem muitas atrações. Após o café da manhã conheceremos a principal delas, o
templo dedicado à deusa Hadimba, o Dhoongri Temple, construído por volta do ano
de 1533 d.C. Visitaremos também Gadhan Thekchokling Gompa, construído por
refugiados tibetanos na década de 1960. Em seguida iremos a Jagatsukh, antiga
capital de Kullu. Lá, encontraremos templos dedicados a Shiva e Gayatri Devi. Na
parte da tarde visitaremos o Old Manali e o templo de Manu. Almoço e Jantar no hotel
(inclusos).
24/07/2017 – Manali – Jispa (C/A/J) - Dia com longa viagem terrestre
Após café da manhã iniciaremos o deslocamento terrestre que irá nos levar até Jispa,
atravessando Rohtang-la Pass (4.000 m), cujo trajeto dura aproximadamente 8 horas.
No caminho, faremos uma parada em Keylong para almoço e, em seguida
retomaremos o percurso diretamente até Jispa. Na chegada, traslado até o hotel,
onde o jantar estará incluso.
25/07/2017 – Jispa – Leh (C/A/J) - Dia com longa viagem terrestre
Após café da manhã, iniciaremos a viagem terrestre. No caminho atravessaremos
Lachumgla Pass (5.065 m) e faremos uma parada em Pang para almoço. Em seguida,
atravessaremos Tanglangla Pass (5.350 m). Chegada em Leh e restante do dia livre
para descanso. Jantar no hotel (incluso).

26/07/2017 – Leh (C/A/J)
Após o café da manhã seguiremos para o vilarejo de Thilsey para visitar o Monastério
Thiksey a 19 km de Leh, uma das maiores e mais impressionantes Gompa* da região.
Dentro deste Gompa há vários templos dentro com imagens, estupas e requintadas
pinturas nas paredes. Há também uma impressionante estátua do Buda Maitreya, o
Buda amoroso do futuro, e no seu entorno o salão principal de orações. Em seguida
iremos para Shey, a antiga capital do Ladakh. Mesmo depois de Singge Namgyal ter
construído um palácio mais imponente em Leh, os reis continuaram a considerar
Shey como seu verdadeiro lar. A importância atribuída a Shey – a sede do coração do
Ladakh – é confirmada pelo grande número de Chortens (estupas) na aldeia,
particularmente em torno do complexo do palácio e na planície árida ao norte da
estrada. Seguimos então para o Hemis Monastery, a 40 km de Leh. Construído em
1630, ele é dividido em duas partes: o hall das assembléias e o templo principal
(Tshogkhang). Almoço e Jantar no hotel (inclusos).
*Gompa é o nome dado a um complexo de monastérios ou templos budistas.
27/07/2017 – Leh (C/A/J)
Após café da manhã faremos uma viagem terrestre até Alchi. No caminho visitaremos
a Magnetic Hill, local que ficou famoso quando imagem de um carro, no ponto morto,
começa a subir a ladeira em vez de descer! Visitaremos ainda o Alchi Monastery, que
traz milhares de figuras de Buda em uma de suas paredes. Faremos almoço (incluso)
em restaurante local, no caminho. No retorno a Leh, visitaremos o Monastério
Lamayuru, um dos maiores, mais antigos e importantes monastérios do Ladakh. A
chegada a este monastério costuma ser bastante emocionante. Situado no alto de
uma colina e rodeado por antigas construções, ao desvendar suas ruelas temos a
impressão de estar fazendo uma viagem no tempo. Chegada a Leh e restante do dia
livre. Jantar no hotel (incluso).
28/07/2016 – Leh – Delhi (C/-/-)
Pela manhã, traslado ao aeroporto e voo a Delhi (AI 446 11h00 / 12h20 sujeito a
confirmação). Se o tempo permitir, teremos um dos voos mais belos do mundo, com
vistas maravilhosas do Himalaia. Na chegada em Delhi, traslado ao hotel e tarde livre.
29/07/2017 – Delhi – Dubai – São Paulo (-/-/-)
Traslado ao aeroporto e voo a Dubai com conexão imediata para São Paulo.

HOTÉIS OU SIMILARES

Delhi: Le Meridien - Executive Room
http://www.lemeridiennewdelhi.com/
Manali: Quality Inn Manali River Country Inn Resort – 4* - Deluxe Room
http://www.rivercountrymanali.co.in/

Jispa: Padma Lodge And Cottage – Standard Room
http://www.padmalodgejispa.com/index.html
Leh: Zen Ladakh – Premium Room
http://thezenladakh.com/

PARTE TERRESTRE

VIAGEM PRINCIPAL - GRUPO DE 06 a 09 PESSOAS

Por pessoa em apartamento duplo
USD 3.940,00

Por pessoa em apartamento single
USD 4.990,00

Forma de pagamento*
Entrada de USD 1.340,00 + 5 parcelas de
US 520,00

Forma de pagamento*
Entrada de USD 1.740,00 + 5 parcelas de
USD 650,00

VIAGEM PRINCIPAL - GRUPO DE 10 ou mais PESSOAS

Por pessoa em apartamento duplo
USD 3.490,00

Por pessoa em apartamento single
USD 4.590,00

Forma de pagamento*
Entrada de USD 1.290,00 + 5 parcelas de
US 440,00

Forma de pagamento*
Entrada de USD 1.590,00 + 5 parcelas de
USD 600,00

OPCIONAIS

PARTE AÉREA SUGERIDA - VIA DUBAI
Cia. Aérea

Voo

Arpt. Origem

Arpt. Destino

Saída

Hora Chegada Hora

Emirates

262

São Paulo

Dubai

18/jul

01:25

18/jul

22:55

Tempo de
Voo
14h00

Emirates

510

Dubai

Delhi

19/jul

04:00

19/jul

09:05

03h10

Emirates

513

Delhi

Dubai

29/jul

04:15

29/jul

06:20

03h50

Emirates

261

Dubai

São Paulo

29/jul

08:35

29/jul

16:30

15h15

✓ Consulte-nos para valores e condições de pagamento da parte aérea.
✓ Consulte-nos para horários de voos diferentes do grupo, suplemento para
traslado individual privativo.

INCLUI
 Acompanhamento de guia indiano falando português
 Acomodação nos hotéis mencionados acima, em quartos duplos, com café da
manhã incluído.
 Voos domésticos: Delhi – Kullu & Leh – Delhi (classe econômica);
 Entradas para as visitas mencionadas no roteiro como inclusas;
 Traslado mencionados no roteiro;
 Viagens terrestres em veículos privativos com ar condicionado em Delhi e sem ar
condicionado no restante da viagem;

NÃO INCLUI
Vistos;
Voos internacionais ou domésticos;
Upgrade de Hotel e/ou apartamentos;
Early check-in ou late check-out nos hotéis;
Visitas não citadas como inclusas;
Refeições não citadas como inclusas;
Bebidas nas refeições;
Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes;
Despesas pessoais tais como: Lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre
outros;
 Qualquer item não citado acima como incluso;
 Assistência médica de viagem Assist-Card (Altamente recomendado).










NOTAS

***ATENÇÃO***
Por favor, preencha a ficha cadastral ou atualize os seus dados. Estas informações
são de extrema importância para que sua viagem aconteça com organização e
sucesso, pois utilizaremos esses dados para fazer as reservas e emissões de sua
viagem. Informações equivocadas podem gerar multas por alteração.
DOCUMENTOS PARA VIAGEM

VISTOS: Brasileiros necessitam de visto para Índia.
VACINA: Necessário Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela.
PASSAPORTE: Com validade mínima de 6 meses.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

latitudes@latitudes.com.br
(+ 55) 11 3045 7740

