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Localizada no sopé dos Himalaias, Rishikesh é uma das cidades
sagradas na Índia, visitada por vários iogues e sábios QUE A
VISITAM PARA viver e praticarem penitências. Desde que os
Beatles estiveram no ashram do Maharishi Mahesh Yogi no
final dos anos 60, Rishikesh é considerada a capital mundial da
yoga. Em Rishikesh encontram-se muitos ashrams e todos os
tipos de aulas de yoga e meditação em uma atmosfera mística
emoldurada pela paisagem exuberante.

DIA 01

DELHI – HARIDWAR – RISHIKESH

Muito cedo pela manhã nos dirigiremos à estação ferroviária para embarcar no Shatabdi
Express (06h50-11h25 horas) para Haridwar. Na chegada à estação de trem, você será recebido
por nosso representante que o conduzirá até o carro para prosseguir a viagem à Rishikesh,
distante aproximadamente 25 km.
No sopé dos Himalaias, ao longo das margens do sagrado rio Ganges, localiza-se a cidade de
Rishikesh. A primeira cidade que este santo rio encontra em sua descida destas imponentes
montanhas, Rishikesh é o lar dos mais importantes ashrams indianos, incluindo Vivekananda,
Sivananda, Osho, Bihar School of Yoga. É localidade ideal para experimentar a yoga clássica
indiana. Como ponto de peregrinação, Rishikesh cumprimenta muitos devotos hindus e sadhus
(homens santos) errantes. Muitos vêm para se banhar nas águas santificadas do Ganges, já
que os hindus acreditam que este ritual pode remover camadas de karma. No Hotel, nosso
concierge o ajudará com as formalidades de check-in necessárias.
Dias 02 & 03

EM RISHIKESH

Redescubra-se através da antiga disciplina da Yoga, que abrange todos os aspectos da vida,
a fim de equilibrar a mente, corpo e espírito. A Yoga melhora as qualidades físicas, mentais,
emocionais e espirituais de uma forma simples, eficaz e prática. Visite Lakshman Jhula, Ram
Jhula, Swarg Ashram, Bharat Mandir. À Noite, aprecie de uma cerimônia no Rio Ganges.
DIA 04
RISHIKESH - HARIDWAR - DELHI
Após o café da manhã, se partirá para a estação de trem de Haridwar para embarcar no trem
Jab Shatabdi Express (6h25 - 11h15) para Delhi. Na chegada a Delhi, nosso representante
o conduzirá ao aeroporto internacional de Delhi para embarque no voo para seu posterior
destino.
FINAL DOS SERVIÇOS
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HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

OPÇÃO A

OPÇÃO B

# DE
NOITES

RISHIKESH

Ananda in the Himalaya
(Palace View Room)

Divine Resorts
(Executive Room)

3

AS TARIFAS INCLUEM:

• Assistência em todos os trens e voos de chegada e partida, serviços de nosso concierge ou representante no aeroporto.
• Transporte privativo com chofer em veículo Toyota Innova (para 1-3 pax) e em veículo Tempo Traveller (para 4-9 pax) - com
ar condicionado.
• Travel Journals personalizados.
• Porteiragem em aeroportos e hotéis.
• Trem nos trechos Delhi - Haridwar - Delhi em Classe Executiva.
AS TARIFAS NÃO INCLUEM:

• Passagem aérea internacional
• 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
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.

NOTA IMPORTANTE:

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.
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.
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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.

