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Descubra a essência da Índia mergulhando neste caleidoscópio
cultural E vibrante.
RajasTÃO, a joia do deserto, é uma terra de trajes coloridos,
GRANDES festivais, opulentos palácios e impressionantes
fortalezas, formando uma tapeçaria intrincada de misticismo
e grandeza.
Viaje através desta REGIÃO fascinante, terra de marajás
e magnatas, Imergindo EM seu rico PATRIMÔNIO CULTURAL E
MONUMENTAL SECULAR.

DIA 01

CHEGADA A DELHI

Após a chegada, no Aeroporto Internacional de Delhi, você será recebido por um representante
Luxe India no próprio Aerobridge. Nosso representante irá facilitará e o assistirá no processo
de imigração, recolherá a bagagem e o guiará até à alfândega. Na área “Meet & Greet”, o
nosso representante no aeroporto ou concierge o estará aguardando para conduzi-lo até o
seu chauffeur. O seu veículo estará decorado em modo tradicional, com flores. No Hotel, nosso
concierge o ajudará com as formalidades de check-in necessárias.
Delhi, uma das mais antigas cidades do mundo de hoje, é, na verdade, um amálgama de oito
cidades, cada uma construída em uma época diferente por uma nova dinastia / conquistador.
Hoje, ruínas de fortalezas, palácios e edifícios estão espalhados em toda a cidade,
acrescentando-lhe muito carácter. Delhi em seus mais de 1000 anos de idade, evoluiu para
uma cidade culturalmente secular - absorvendo diferentes religiões, culturas diversas, tanto
estrangeiros e locais, e ainda assim, funcionando como uma entidade orgânica. Conhecida por
suas riquezas - tanto materiais quanto culturais - os seus visitantes estrangeiros se renderam
hipnotizados - livros foram escritos sobre ela desde tempos imemoriais, os poetas a amaram
e reis e imperadores lutaram por ela.
DIA 02

EM DELHI

Comece o seu dia de exploração da cidade, percorrendo Nova Delhi, visitando o Qutub Minar,
século XII, notável por ser um dos primeiros e mais importantes exemplos da arquitetura
indo-islâmica. É cercado por várias outras estruturas e ruínas antigas e medievais, conhecidos
coletivamente como Qutub Complex. O complexo está listado como Patrimônio Mundial da
UNESCO e é um dos mais populares destinos em Nova Delhi. Mais tarde você visitará o túmulo
de Humayun o primeiro jardim-túmulo no subcontinente indiano e inspiração para o Taj Mahal.
Depois disso, passearemos pelo India Gate e os famosos Edifícios de Lutyen.
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DIA 03

EM DELHI

Após o café da manhã, visitaremos a cidade murada, a Velha Delhi, em grande contraste com
a cidade imperial, com sua mistura de arquitetura indo-islâmica. Iniciaremos o nosso passeio
com uma visita à Jama Masjid. Em seguida, faremos um passeio de riquixá através de seus
exóticos labirintos de becos e vielas. O passeio por Chandni Chowk é uma festa absoluta para
os sentidos. Você deve pensar a rua como um supermercado com diferentes departamentos
- enfeites de cabelo, pulseiras, potes, panelas, o belo brocado indiano e as delicias da clássica
comida da rua. O passeio de riquixá se concluirá à imponente estrutura de arenito vermelho
do Red Fort, na margem ocidental do rio Yamuna. O imperador Mugal Shah Jahan iniciou a
construção deste massivo forte em 1638, após ter transferido a capital de Agra para Delhi.
Você visitará também o Raj Ghat, onde Mahatma Gandhi foi cremado em 1948. O restante do
dia será livre para descanso ou atividades individuais.
DIA 04

DELHI - AGRA (VIA TERRESTRE - TREM)

Após o café da manhã, nos dirigiremos à estação ferroviária para embarcar em seu trem
Shatabdi Express (06h00-08h05) para Agra.
Agra é mundialmente conhecida como a cidade do Taj Mahal. No entanto, esta cidade Real
do Império Mugal, além do lendário Taj, possui muitos monumentos desta dinastia. Neste
período, nos séculos XVI e XVII, Agra foi a capital da Índia. Foi aqui que o fundador da dinastia,
Babar, estabeleceu o primeiro jardim persa formal sobre as margens do rio Yamuna. Aqui,
Akbar, seu neto levantou as muralhas imponentes do grande Forte Vermelho, em cujo interior,
Jehangir construiu palácios vermelhos como rosas, jardins e campos, e Shah Jahan o embelezou
com mesquitas, palácios de mármore e pavilhões de mármore branco encrustados de pedras
semipreciosas. A glória da cidade é, obviamente, o Taj Mahal, um monumento ao amor. Na
chegada, nosso representante o receberá e o assistirá durante o check-in no hotel. O restante
do dia será livre para descanso ou atividades individuais.
DIA 05

EM AGRA

Comece o seu dia em Agra, visitando Taj Mahal construído por Shah Jahan como um símbolo
eterno do seu amor por sua esposa favorita, a quem chamava de Mumtaz Mahal (Joia do
Palácio), imortalizando-o como um dos grandes patronos da arquitetura mundial. A estrutura
foi erguida por 20 mil trabalhadores e levou 22 anos para ser concluída. Uma de suas maiores
peculiaridades é que muda de cor dependendo da hora do dia. (O Taj Mahal é fechado às
sextas-feiras). Após, visitaremos o Forte de Agra - o Forte Vermelho, construído pelo Imperador
Akbar. A construção do Forte de Agra teve início em 1565 e concluiu-se em 1571. Construído
com arenito vermelho, é uma mistura dos estilos islâmicos e hindus de arquitetura. O restante
do dia será livre para descanso, shopping ou atividades individuais com chauffeur e carro à
disposição.
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DIA 06

agra - Jaipur (VIA TERRESTRE)

Após o café da manhã, se partirá para Jaipur (aproximadamente 6 horas de carro) e, no caminho,
visitaremos Fatehpur Sikri - a cidade fantasma, antiga capital política da Índia no Império Mugal
sob o reinado de Akbar de 1571 até 1585 e considerada o ápice de seu legado arquitetônico.
Jaipur, capital do estado de Rajastão é caótica e congestionada. Aqui, fortes e colinas
deslumbrantes e gloriosos palácios se encaixam como pegadas de seu passado real, onde
turbantes multicoloridos abrem caminho através de bazares repletos de barganhas e saris
esvoaçantes chamam a atenção como borboletas. Jaipur é também conhecida como a Cidade
Rosa, devido a terracota que reveste a parte antiga da cidade, paredes, edifícios e templos. Os
motivos para pintar a cidade de rosa são desconhecidos, alguns dizem que é porque o Marajá
Jai Singh II era devoto de Shiva, cuja cor rosa era a sua favorita. A razão mais popular é que o
rosa é a cor tradicional da hospitalidade, e a parte antiga da cidade foi recentemente pintada
e pavimentada com cascalho rosa de saudar calorosamente Edward VII durante a sua visita
em 1876. Hoje, Jaipur tem uma economia próspera, atraindo mais multinacionais do que em
qualquer outra cidade de destaque no norte da Índia. Na chegada, nosso representante o
receberá e o assistirá durante o check-in no hotel.
DIA 07

EM JAIPUR

Após o café da manhã, visitaremos o Forte Amber, um dos mais fascinantes da Índia, incluindo o
Palácio dos Espelhos, a Sala de Audiência Pública e os belos jardins, os quais dão um vislumbre
da majestade de outrora. O forte é um imponente edifício que se desenvolveu ao longo de
dois séculos, naturalmente protegido pelas Colinas Aravalli, tornando-se um reduto ideal. O
forte pode ser acessado por jipe, a pé ou, sujeito a disponibilidade, em elefante. Mais tarde,
prosseguiremos para a visita ao Palácio da Cidade, cujo pátios e jardins proporcionam um
contraste maravilhoso para suas muitas estruturas palacianas incluindo o Mubarak Mahal,
Chandra Mahal, Badal Mahal e o templo Sri Govind Dev. Também passaremos pelo Hawa
Mahal - O Palácio dos Ventos, monumento originalmente concebido com o objetivo de permitir
que as senhoras da família real observassem a vida cotidiana e as procissões reais da cidade,
em seguida, visitaremos o Jantar Mantar- O Observatório, que incorpora vários edifícios de
formas geométricas únicas, cada um com uma função específica para a medição astronômica.
O restante do dia será livre para descanso, shopping ou atividades individuais com chauffeur
e carro à disposição.
DIA 08

JAIPUR - JODHPUR (VIA AÉREA)

Após o café da manhã, seguiremos para o aeroporto e embarcaremos no voo Jet Airways (9W
2250 07h25-08h40) para Delhi, prosseguindo então para Jodhpur em outro voo Jet Airways (9W
2553 10h55-12h20).
Jodhpur, sem dúvida uma das cidades mais ricas no norte da Índia, foi fundada em 1459 por
Rao Jodhaji. Cada edifício é pintado no mesmo tom de azul, conferindo a Jodhpur o apelido de
Cidade Azul. A cidade medieval está repleta de labirintos de estreitas vielas e bazares, onde a
vida parece muito como acontecia há séculos. Elevando-se acima da cidade, estão as paredes
impenetráveis do Mehrangarh, que se erguem como penhascos do afloramento rochoso em
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que está construído. De suas muralhas, desfruta-se de vistas de cartão postal da antiga cidade
azul abaixo e ao longe, o grande Umaid Bhawan Palace, residência do atual Marajá e um
magnífico hotel histórico. Na chegada, nosso representante o receberá e o assistirá durante o
check-in no hotel.
DIA 09

EM JODHPUR

Após o café da manhã se visitará o Mehrangarh. O Forte é localizado a cem metros de esplendor
em um penhasco perpendicular, 122 m acima de Jodhpur. Construído em arenito vermelho,
e imponente, invencível e com uma beleza assombrosa. Muito tem sido escrito sobre a
Cidadela do Sol, realmente um dos mais impressionantes monumentos em todo o Rajastão e
reconhecido como um dos fortes mais bem preservados na Índia. Após, visitaremos o Jaswant
Thada - memorial de mármore branco em honra do Marajá Jaswant Singh II, um belíssimo
complexo monumental a cerca 1 km do forte.
DIA 10

JODHPUR - Udaipur (VIA terrestre)

Após o café da manhã, se partirá para Udaipur (aproximadamente 6-7 horas de carro) e, no
caminho, visitaremos o complexo de Templos Ranakpur, século XV, e o belo vale de Aravalli.
Considerada a cidade mais romântica do Rajastão, a beleza de Udaipur está em suas colinas,
lagos serenos que mais parecem miragens no deserto e no esplendor dos seus palácios de
mármore e muito bem definidos jardins. O City Palace, às margens do Lago Pichola, é o mais
importante monumento da cidade. Udaipur é surpreendentemente tranquila e relativamente
livre de tráfego com uma atmosfera de cidade pequena. A cidade, aclamada como a Veneza do
Oriente, é também um dos grandes centros de arte contemporânea do Rajastão, bem como
de pinturas em miniatura. Na chegada, nosso representante o receberá e o assistirá durante o
check-in no hotel. Noite livre.
DIA 11

EM UDAIPUR

Após o café da manhã se prosseguirá para uma visita ao Palácio da Cidade, que é o maior do
Rajastão. Continuaremos o passeio com uma visita ao medieval Templo Jagdish dedicado a
Vishnu com suas esculturas meticulosamente detalhadas.
DIA 12

EM UDAIPUR

Após o café da manhã, sua manhã será livre. No final da tarde faremos um relaxante e tranquilo
passeio em um Shikara, tradicional embarcação local, ao longo das águas do Lago Pichola
sob o brilhante sol do entardecer do Rajastão degustando canapés enquanto aguarda-se o
despontar das estrelas. Durante o passeio, seu guia explicará a história da cidade, enquanto o
barco desliza pelos locais históricos passados nas margens do Lago.
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DIA 13

UDAIPUR - DELHI & partida de Delhi

Após o café da manhã, sua manhã será livre e oportunamente seguiremos para o aeroporto e
embarcaremos no voo Jet Airways (9W 708 16h45-17h55) para Delhi, onde, na chegada, nosso
representante o assistirá no embarque do voo para seu posterior destino.
FINAL DOS SERVIÇOS
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

OPÇÃO A

OPÇÃO B

OPÇÃO B

# DE
NOITES

Delhi

The Imperial
(Heritage Room)

The Oberoi
(Deluxe Room)

The Leela Palace
(Grand Deluxe
Room)

3

Agra

Oberoi Amarvilas
(Premier Room
with Balcony)

Oberoi Amarvilas
(Premier Room
with balcony)

Oberoi Amarvilas
(Premier Room
with balcony)

2

Jaipur

Oberoi Rajvilas
(Premier Room)

Taj Rambagh
(Palace Room)

Taj Rambagh
(Palace Room)

2

Jodhpur

Taj Umaid Bhawan
(Palace Room)

Taj Umaid Bhawan
(Palace Room)

Taj Umaid
Bhawan
(Palace Room)

2

Udaipur

Oberoi Udaivilas
(Premier Room)

Taj Lake Palace
(Luxury Room)

The Leela Palace
(Lake View Room)

3

AS TARIFAS INCLUEM:

• VIP Meet & Greet no Aeroporto Internacional de Nova Déli e assistência em todos os voos de chegada e partida, serviços de
nosso concierge ou representante no aeroporto.
• Acomodação em apartamento duplo em regime de bed & breakfast em todas as localidades.
• Transporte privativo com chofer em veículo Toyota Innova (para 1-3 pax) e em veículo Tempo Traveller (para 4-6 pax) - com
ar condicionado.
• Passeio de riquixá em Velha Déli.
• Passeio de elefante em Jaipur (sujeito à disponibilidade)
• Passeio privativo em barco no Lago Pichola, Udaipur.
• Trem no trecho Delhi - Agra em Classe Executiva.
• Serviços de Guia falando Português ou em Inglês na falta de disponibilidade, durante todo o itinerário.
• Ingressos para os monumentos (uma vez), como mencionado no programa acima.
• Travel Journals personalizados.
• Porteiragem em aeroportos e hotéis.
• Taxas governamentais equivalentes a 3,09% no total do custo do itinerário.
AS TARIFAS NÃO INCLUEM:

•
•
•
•

Passagem aérea internacional
Passagens aéreas domésticas (suplementos mencionados acima).
Taxas de visto, aeroporto ou qualquer tipo de cobertura de seguro.
Os itens de natureza pessoal como telefonemas, bebidas (água mineral durante as refeições, todas as bebidas alcoólicas ou
não alcoólicas), lavanderia, gorjetas, etc.
• Qualquer responsabilidade decorrente e devido a alterações de última hora no programa por razões alheias ao nosso
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•
•
•
•
•

controle, por exemplo; distúrbios políticos, fenômeno natural, mudança no horário de voo ou trem, qualquer movimento
VIP, etc.
Quaisquer refeições além das mencionadas no programa.
Taxas de utilização de máquinas fotográficas ou filmadoras em vários monumentos.
Tarifas de serviços bancários em caso de pagamentos com cartão de crédito.
Custo decorrente de qualquer pedido de última hora pelo hóspede para serviços adicionais.
Quaisquer outros serviços / despesas não contabilizadas acima.

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS DE ACOMODAÇÃO:

Em caso de necessidades para atender aos desejos individuais dos hóspedes, seja para quartos comunicantes, salas adjacentes,
cama de casal ou duas camas individuais, quartos para fumantes e não fumantes, entre outros, repassamos esta solicitação
específica para cada meio de hospedagem, mas não podemos garantir que estes pedidos sejam acomodados devido a muitos
fatores e limitações. No entanto, faremos todo o possível para prestar e executar os pedidos especiais dos clientes interagindo
constante e regularmente com hotéis e prestadores de serviços.

NOTAs IMPORTANTEs:

• Imprevistos tais como aumentos dos preços dos combustíveis, novos impostos / taxas de hotéis e serviços de transporte
ou variação nos custos de taxas de entrada, aumento significativo de impostos e novas taxas deverão ser pagas em extra e
serão repassados e cobrados de acordo e com uma antecedência razoável.
• A franquia individual de bagagens em todos os voos domésticos na Índia é de 15 kg. Quaisquer excesos podem ser pagos
diretamente no momento do check in ou pré-pago.
LEMBRETE GERAL:

• O programa baseia-se na disponibilidade de apartamentos do hotel no momento do encaminhamento da quotização. Como
tal, os quartos estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva.
• Devido à alta ocupação / demanda, os hotéis só aceitam as reservas confirmadas.
• Uma vez que a nossa proposta seja aceita, a confirmação final será encaminhada juntamente com as estadias e itinerário.
Faremos o nosso melhor para reservar os hotéis mencionados ou alojamento alternativo será reservado na categoria similar
de hotéis, com prévio aviso.
• As distâncias mencionadas no itinerário são aproximadas e o tempo de condução depende das condições de tráfego /
estrada, e paradas para visitas na previstas na rota e refresco solicitados pelos passageiros.
REGRAS E REGULAMENTOS DE HOTÉIS:

• O horário oficial de check-in em todos os hotéis é entre 12 horas e 14 horas (Conforme a política de cada hotel).
• O horário oficial de check-out em todos os hotéis é às 12 horas.
• Não podemos garantir check-in / check-out antecipado / estendido a menos que as respectivas e eventuais diferenças
sejam garantidas por pagamento.
DEPÓSITO:

• Um depósito de USD 200 ( USD 96 não serão reembolsáveis) é requisitado para o início do processo de reserva/confirmação
por pessoa por itinerário. O valor residual deverá ser saldado até 60 dias antes da data de início da viagem.
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CANCELAMENTOS:

• Eventuais solicitações de cancelamentos devem ser encaminhadas por escrito. Uma taxa adicional equivalente a USD 96 por
pessoa será aplicada além da prevista na tabela de escalonamento abaixo:

NÚMERO DE DIAS ANTERIORES À PARTIDA

TAXA DE CANCELAMENTO
SOBRE O VALOR TOTAL

60-45

25%

44-31

40%

30-14

75%

Menos de 14 dias

100%

