ANO NOVO NA ÍNDIA
Sob a Aura Mágica do Rajastão
Com guia local falando português | 26 de dezembro, 2018 a 6 de janeiro, 2019
O Rajastão tem significados que vão muito além de uma simples denominação territorial. Seu
nome, em hindi “terra dos reis”, faz referência á época de esplendor que antecedeu a
colonização britânica, quando a região era formada por diversos reinos, cada um governado por
um marajá diferente. Os opulentos palácios e fortalezas são testemunhos dessa época em que
os marajás eram donos de fortunas incalculáveis e realizavam feitos grandiosos em função de
suas vontades, fossem elas políticas, religiosas ou amorosas. A construção do Taj Mahal é o
mais célebre exemplo desses ímpetos. Dessa época surgiram muitas lendas, histórias e
romances que alimentam, até hoje, a força desse imaginário simbólico, reforçado pelo poder
ancestral da espiritualidade, sabedoria e religiosidade dos indianos. Esse roteiro irá passar pelos
lugares mais emblemáticos dessa época, e inclui uma noite especial de réveillon em Jaipur, a
bela capital do Rajastão conhecida como a “cidade dos marajás”.

ROTEIRO RESUMIDO
26/12/2018 – São Paulo – Dubai
27/12/2018 – Dubai – Delhi
28/12/2018 – Delhi
29/12/2018 – Delhi – Agra - Delhi
30/12/2018 – Delhi – Jaipur
31/12/2018 – Jaipur
01/01/2019 – Jaipur
02/01/2019 – Jaipur - Jodhpur
03/01/2019 – Jodhpur
04/01/2019 – Jodhpur – Delhi (day-use)
05/01/2019 – Delhi – Dubai – São Paulo

EXTENSÃO UDAIPUR & VARANASI (OPCIONAL):
04/01/2018 – Jodhpur – Udaipur
05/01/2019 – Udaipur
06/01/2019 – Udaipur – Delhi
07/01/2019 – Delhi – Varanasi
08/01/2019 – Varanasi – Delhi (day-use)
09/01/2019 – Delhi – Dubai – São Paulo

ROTEIRO DETALHADO
26/12/2018 – Voo São Paulo - Dubai
Voo São Paulo a Dubai por volta da 01h30 da manhã. Chegada em Dubai e conexão imediata
com voo a Delhi.

IMPORTANTE: O check-in em Guarulhos deverá ser feito por volta das 22h00 do dia
25/12/2018. Se seu voo for por alguma companhia europeia, a saída do Brasil deverá ser no
final da tarde do dia 25/12.
27/12/2018 – Chegada em Delhi (C/-/-)
Chegada em Delhi e traslado ao hotel para descanso. Por volta das 14h00 visitaremos o Qtub
Minar, torre de mármore e arenito de 73m de altura construída em 1193 por Qutab-ud-din
Aibak, após a derrota do último reino hindu de Delhi. Em seguida passaremos pelos Lutyens
Building, na região onde se concentram os centros administrativos e novas construções.
Visitaremos também o Rashtrapati Bhawan, também conhecido como Viceroy’s House,
localizado no top do Raisina Hill e o India Gate, um Monumento nacional da Índia. Retorno ao
hotel.
28/12/2018 – Delhi (C/-/-)
Na parte da manhã visitaremos a antiga Delhi e a maior mesquita da Índia, Jama Masjid,
construída no século XVII pelo imperador Shah Jahan, o mesmo que construiu o Taj Mahal. Em

seguida, passearemos de rickshaw pelas ruas estreitas do Chandni Chowk, um famoso
mercado em Delhi. Visitaremos também o Memorial de Gandhi (Raj Ghat), local onde o
aclamado líder pacifista indiano foi cremado no ano de 1948. À tarde visitaremos o Templo de
Humayun, o primeiro templo-jardim, importante referência da arquitetura Mughal. No final da
tarde visitaremos o Santuário Sikh Gurudwara Bangla Sahib, conhecido pela associação com o
oitavo Guru Sikh (Guru Har Krishan) e também pela piscina que fica dentro de seu complexo
(Sarovar), cuja água é considerada santa pelos sikhs. À noite, teremos uma aula da culinária
indiana com jantar típico na casa de uma família local.
29/12/2018 – Delhi – Agra – Delhi (C/-/-)
Bem cedo, faremos o traslado até a estação de trem para iniciar viagem de 2 horas até Agra
(Gatiman Express 08h10 / 09h50). Na chegada, rumaremos ao Taj Mahal, célebre obra erquida
em 1630 pelo Imperador Shah Jahan. O Taj Mahal é um mausoléu todo em mármore branco,
repleto de pedras preciosas incrustadas em homenagem à rainha Mumtaz Mahal. Em seguida
visitaremos o Agra Fort, uma mistura de forte e palácio, que foi construído e embelezado
consecutivamente pelos 3 maiores imperadores Mughal, Akbar, Jehangir e Shah Jahan. O Agra
Fort nos dá um vislumbre do esplendor da Índia dos marajás. Na parte da tarde, faremos
viagem terrestre de retorno a Delhi (aproximadamente 4 horas).
30/12/2018 - Delhi – Jaipur (C/-/-)
Pela manhã, traslado ao aeroporto para o voo com destino a Jaipur (AI 491 12h00 / 12h55 –
horário a ser confirmado). Na chegada, traslado ao hotel e restante do tempo livre.
31/12/2018 – Jaipur (C/-/-)
Na parte da manhã visitaremos o Amber Fort, um dos mais fascinantes fortes indianos. Dentro
dele há o Palácio dos Espelhos, o Hall de Audiência Pública e belos jardins. É possível chegar
até o topo da colina caminhando, de carro ou em elefantes, conforme a disponibilidade. Em
seguida, visitaremos o Templo Galtaji. Uma das joias de Jaipur, o complexo do templo abrange
fontes naturais de água doce e 7 santos "kunds”, ou reservatórios de água. Este magnífico
templo foi construído em arenito rosa e é famoso por abrigar muitas tribos de macacos.
Restante do dia livre para se preparar para a chegada do ano novo. Jantar de réveillon
organizado no próprio hotel.
01/01/2019 – Jaipur (C/-/-)
A LATITUDES DESEJA A TODOS UM FELIZ 2019!
Na parte da manhã visitaremos o complexo do Palácio da Cidade, construído entre 1729 e
1732. Hoje a antiga residência do marajá é um dos museus mais importantes de Jaipur. O
palácio consiste em diferentes e belos pátios e jardins. Poderemos observar também as
incríveis estruturas de Mubarak Mahal, Chandra Mahal, badal Mahal e o templo de Sri Govind
Dev. Depois, seguiremos ao Hawa Mahal, conhecido também como Palácio dos Ventos, e ao
Jantar Mantar, observatório astronômico construído pelo Marajá Jai Singh no século 18,
composto por 14 dispositivos geométricos para realizar a previsão do tempo, de eclipses,
rastreamento e localização das estrelas. Tarde livre.

02/01/2019 – Jaipur – Jodhpur (C/-/J)
Após café da manhã viagem terrestre a Jodhpur (aproximadamente 6 horas). Na chegada
translado ao hotel.
03/01/2019 – Jodhpur
Pela manhã visitaremos o Mehrangarh Fort. Localizado no topo de uma colina, ele pode ser
visto de todas as partes da cidade. É, sem dúvida, um dos mais impressionantes fortes de toda
a Índia. Hoje convertido em museu, caminhando pelos seus inúmeros quartos teremos uma
ideia do antigo esplendor e luxo da vida dos Marajás. Tarde livre para relaxar no hotel, ou para
fazer compras com veículo à disposição.
04/01/2019 – Jodhpur – Delhi (C/-/-)
Após o café da manhã faremos o tranlado ao aeroporto, onde tomaremos o vo com destino a
Delhi (horário a ser confirmado). Na chegada, traslado ao hotel. Na hora determinada
(dependendo dos voos de saída de volta ao Brasil), traslado ao aeroporto para embarque.
05/01/2019 – Delhi – Dubai – São Paulo (C/-/-)
Voo a Dubai e conexão com voo ao Brasil.

EXTENSÃO UDAIPUR E VARANASI (OPCIONAL)
04/01/2019 – Jodhpur – Udaipur (C/-/-)
Após o café da manhã iniciaremos viagem terrestre a Udaipur (aproximadamente 6 horas). No
caminho visitaremos o Templo de Ranakpur. Conheceremos estas espetaculares edificações
da religião Jainista feitas em mármore branco, situadas nas colinas de Aravalli. Os Templos
Jainistas de Ranakpur são únicos por sua esplêndida arquitetura. Sustentando o templo, há
mais de 1400 colunas esculpidas com detalhes diferentes umas das outras. No complexo,
existem vários templos, incluindo o templo Chaumukha, o templo Parsavanath, o Templo
Amba Mata e o Templo Surya. Entre todos eles, o Templo Chaumukha é o mais importante. Na
chegada, traslado ao hotel.
05/01/2018 – Udaipur (C/-/-)
Pela manhã visitaremos o Templo Eklingji, um grandioso complexo de 108 templos, sendo que
o primeiro deles foi erguido no século 8 por Bappa Rawal. Seguiremos para o Templo Nagda,
antigo local da capital de Mewar, onde se encontram vários templos do século 7 dedicados ao
Lord Vishnu. Na parte da tarde visitaremos o Palácio da Cidade, o maior do Rajastão, que
demorou cerca de 400 anos para ser totalmente finalizado. Seguiremos para conhecer
Sahelion-Ki-Bari, um jardim do século 18 que retrata o estilo de vida das senhoras nos velhos
tempos. Retorno ao hotel.
06/01/2019 – Udaipur – Delhi (C/-/-)
Manhã livre. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto e voo a Delhi (AI 472 15h10 / 16h10.

Traslado ao hotel.
07/01/2019 – Delhi - Varanasi (C/-/-)
Após café da manhã, traslado ao aeroporto e voo com destino a Varanasi (AI 405 10h15 /
11h40). Na chegada, traslado para o hotel. Na parte da tarde faremos um passeio a Sarnath,
local sagrado onde Buda fez seu primeiro discurso. No final da tarde faremos um city tour que
passará pelo Mother India Temple, construído com apenas uma peça de mármore!
Seguiremos de rickshaw até os ghats - escadarias às margens do rio Ganges - para
acompanharmos a AARTI, a cerimônia do fogo. Retorno ao hotel.
08/01/2019 – Varanasi – Delhi (C/-/-)
Bem cedo, seguiremos até o sagrado rio Ganges para um passeio de barco a remo com
duração de 2 horas, enquanto o sol surge iluminando com uma luz suave a atividade dos
peregrinos que fazem oferendas e pujas à beira do rio. Terminaremos nosso passeio no

Dasaswamedh Ghat, o mais importante ghat onde, tanto no nascer quanto no pôr-do-sol
centenas de fiéis vêm se purificar. Na parte da tarde, faremos o traslado ao aeroporto para
voo com destino a Delhi (AI 405 16h50 / 18h30). Na chegada em Delhi, traslado ao hotel para
descanso. Na hora determinada, traslado ao aeroporto para voo de volta com destino a Dubai.
09/01/2019 – Delhi – Dubai – São Paulo
Chegada em Dubai e conexão imediata em voo com destino ao São Paulo.

HOTEL ou similar
VIAGEM PRINCIPAL:
Delhi: Le Meridien 5* (Executive Room)
Jaipur: Trident Jaipur 4* (Deluxe Lake View Room)
Jodhpur: Radisson Jodhpur 4* (Superior Room)
Delhi (Day-use): The Roseate Delhi 5* (Standard Room)
EXTENSÃO VARANASI
Udaipur: Trident Udaipur 4* (Deluxe Garden View)
Delhi (Day-use): The Roseate Delhi 5* (Standard Room)
Varanasi: Radisson Varanasi 4* (Standard Room)
Delhi (Day-use): The Roseate Delhi 5* (Standard Room)

PARTE TERRSTRE (em Dólares Americanos)

VIAGEM PRINCIPAL
Grupo de 4 a 6 pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 4.990,00

Entrada de USD 1.790,00 + 5 parcelas de USD 640,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 6.510,00

Entrada de USD 2.310,00 + 5 parcelas de USD 840,00

Grupo de 7 a 9 pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 4.480,00

Entrada de USD 1.530,00 + 5 parcelas de USD 590,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 5.900,00

Entrada de USD 2.100,00 + 5 parcelas de USD 760,00

Grupo de 10 ou mais pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 3.990,00

Entrada de USD 1.390,00 + 5 parcelas de USD 520,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 5.510,00

Entrada de USD 1.910,00 + 5 parcelas de USD 720,00

EXTENSÃO UDAIPUR E VARANASI
Grupo de 4 a 6 pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 2.670,00

Entrada de USD 920,00 + 5 parcelas de USD 350,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 3.420,00

Entrada de USD 1.170,00 + 5 parcelas de USD 450,00

Grupo de 7 a 9 pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 2.240,00

Entrada de USD 790,00 + 5 parcelas de USD 290,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 2.990,00

Entrada de USD 1.040,00 + 5 parcelas de USD 390,00

Grupo de 10 ou mais pessoas
Forma de pagamento*
Por pessoa em apto duplo USD 2.130,00

Entrada de USD 730,00 + 5 parcelas de USD 280,00

Forma de pagamento*
Por pessoa em apto single USD 2.880,00

Entrada de USD 980,00 + 5 parcelas de USD 380,00

*Desconto de 5% para pagamento à vista (depósito ou cheque)
*Parcelamento em cheques pré-datados ou em cartão de crédito.
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 27/10/2018
•

Sinal US$ 500,00 por pessoa

•

Documentos necessários: Ficha cadastral e cópia do passaporte

OPCIONAIS

PARTE AÉREA SUGERIDA – Viagem Principal
Cia. Aérea

Voo

Arpt. Origem

Arpt. Destino

Saída

Hora

Chegada

Hora

Tempo de Voo

Emirates

262

São Paulo, Guarulhos

Dubai

26/dez

01:25

26/dez

21:15

13h50

Emirates

510

Dubai

Delhi

27/dez

04:30

27/dez

09:10

03h10

Emirates

513

Delhi

Dubai

06/jan

04:10

05/jan

06:30

03h50

Emirates

261

Dubai

São Paulo, Guarulhos

05/jan

09:00

05/jan

18:15

15h15

PARTE AÉREA SUGERIDA – Extensão Udaipur e Varanasi
Cia. Aérea

Voo

Arpt. Origem

Arpt. Destino

Saída

Hora

Chegada

Hora

Tempo de Voo

Emirates

262

São Paulo, Guarulhos

Dubai

26/dez

01:25

26/dez

21:15

13h50

Emirates

510

Dubai

Delhi

27/dez

04:30

27/dez

09:10

03h10

Emirates

513

Delhi

Dubai

09/jan

04:10

09/jan

06:30

03h50

Emirates

261

Dubai

São Paulo, Guarulhos

09/jan

09:00

09/jan

18:15

15h15

• Valores e condições de pagamento da parte aérea, por favor, consulte-nos a respeito
• Para horários de voos diferentes do grupo, consulte-nos sobre suplemento para
traslado individual privativo
INCLUI
Acompanhamento de guia local falando português durante a viagem. Caso a viagem se

•

concretize com menos de 4 pessoas, acompanhamento de guia falando espanhol.
•

Hospedagens mencionadas no roteiro, com café da manhã;

•

Entradas nos locais de visita especificados no roteiro;

•

Transporte privativo para o grupo somente para os deslocamentos previstos no roteiro;

•

Transfers In e Out para o grupo;
Voos domésticos na Índia em classe econômica;
Refeições mencionadas como incluídas de acordo com a informação na legenda (C= café da

•

manhã, A= almoço, J= jantar);
Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 65 anos.
*Nota: acima de 65 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas.

•

Obs: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre preço
suplementar para transfer privativo
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 (Altamente recomendado).
DOCUMENTOS PARA VIAGEM

Para

os

destinos

deste

roteiro,

é

necessário

obter

o

visto

de

entrada

para

a

Índia.

Para os destinos deste roteiro, é necessário o Comprovante Internacional de Vacinação de Febre
Amarela.
PASSAPORTE: Validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

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

