ESCAPADA À ÍNDIA
INCLUINDO NEPAL
Saída 11 de Abril | 08 noites
08 PASSEIOS e 1 JANTAR CULTURAL INCLUÍDOS
Grupo com guia em português

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

VISITANDO: DELI, AGRA, JAIPUR E KATMANDU
DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA:
✓ Cerimônia Aarti/Tikka de recepção no hotel em Deli
✓ Tour gastronômico na Deli Antiga com o Chef Rajeev Goyal
✓ City Tour na Antiga Deli e na Nova Deli
✓ Visita ao Taj Mahal
✓ Visita ao Forte Agra

✓ Visita ao Fatehpur Sikri
✓ Visita ao Forte Amber
✓ City Tour em Jaipur
✓ Visita ao Palácio da Cidade e ao Observatório
✓ Cerimônia Aarti no Templo Birla
✓ Jantar com show cultural no Wellness Organic Café
✓ City Tour em Katmandu
✓ Visita panorâmica a Pashupathinath, Boudhanath e Bhaktapur

DIA A DIA
11 de abril de 2020 – Sábado
BRASIL – DELI, ÍNDIA
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo na noite do
dia 10/04 para embarque com destino a Deli, via Dubai, no voo da Emirates às 02:55hrs
(Rio de Janeiro) e às 01:25hrs (São Paulo) no dia 11/04.
Atenção: Apresentação nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo na noite
do dia 10/04.
Chegada à Dubai.
12 de abril de 2020 – Domingo
DELI, ÍNDIA
Embarque em Dubai com destino a Deli. Chegada, recepção no aeroporto com guirlanda
de flores, traslado ao hotel e cerimônia de boas-vindas. Hospedagem em Deli.
13 de abril de 2020 – Segunda-feira
DELI, ÍNDIA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para visita incluída da Cidade Antiga. A
Antiga Deli, era uma cidade murada, e que foi transformada na capital do Mughal em
1650, pelo Imperador Shah Jehan. Shah Jehan, possuía um extraordinário talento para
arquitetura e transformou Deli na sétima cidade, atraindo o glorioso Renascimento.
Começaremos o dia em um passeio de triciclo” rikshaw” pela Antiga Deli.
Visitaremos o mercado Chandni Chowk, a maior Mesquita na Índia – Jama Masjidconstruída entre 1644 e 1658 pelo Imperador Shah Jahan, o Forte Vermelho e
andaremos pelo Memorial de Gandhi – o Raj Ghat.

À tarde faremos uma visita incluída da Nova Deli. Projetada e construída pelos
ingleses em 1920, é uma cidade de grandes Boulevards, edifícios governamentais
impressionantes, parques e jardins. Visitaremos o Humayun´s tomb, um complexo de
edifícios da arquitetura de Mughal, um patrimônio universal da UNESCO, Gandhi Smriti
– a residência do BD Birla que foi convertida em um memorial a Mahatma Gandhi.
Também visitaremos Bangla Sahib (Templo Sikh) e seguiremos para a casa do
parlamento e faremos uma parada para foto no portão da Índia. Outro Templo que
veremos, o Laxmi Narayan, um Templo hindu.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Deli.
14 de abril de 2020 – Terça-feira
DELI – AGRA, ÍNDIA (233km)
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em direção a Agra, a cidade do amor e da
longevidade, meticulosamente planejada e construída pelos 3 imperadores Akbar,
Jehangir e Shah Jahan sucessivamente. Seus edifícios e sua arquitetura são exemplos
da arquitetura Mughal.
Chegada e hospedagem em Agra.
15 de abril de 2020 – Quarta-feira
AGRA, ÍNDIA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, bem cedinho, saída para passeio incluído para
visita do magnífico monumento do amor, o Taj Mahal, construído por um imperador em
homenagem a sua amada. Acredita-se que para ser construído o Taj Mahal, levou-se
aproximadamente 22 anos, com 20.000 homens trabalhando 24hrs por dia.
À tarde visitaremos o Forte de Agra, situado à margem do rio Yamuna.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Agra.
16 de abril de 2020 – Quinta-feira
AGRA – JAIPUR, ÍNDIA (238km)
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Jaipur No caminho faremos uma visita
incluída a Fatehpur Sikri. Chegada em Jaipur. Jaipur, com seus monumentos e edifícios
cor de rosa, oferece um caloroso convite a todos que chegam aí. A história conta que
quando a Rainha Victoria visitou Jaipur em 1876, o rei mandou pintar toda a cidade de
rosa como sinal de hospitalidade. Hoje esta hospitalidade ainda continua sendo a marca
desta cidade. Hospedagem em Jaipur.
17 de abril de 2020 – Sexta-feira
JAIPUR, ÍNDIA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, em jeep para visitarmos o Forte
Amber, um impressionante monumento. Seguindo faremos um city tour de Jaipur,
visitando o Palácio da cidade e o Observatório.
À noite teremos a cerimônia Aarti no Templo Birla. Hospedagem em Jaipur.

18 de abril de 2020 – Sábado
JAIPUR – DELI, ÍNDIA – KATMANDU, NEPAL
Café da manhã no hotel. Saída bem cedo para aeroporto para embarque com destino
a Katmandu, via Deli.
Chegada em Katmandu. O Nepal é um país místico, aninhado nas entranhas da
Cordilheira do Himalaia. Possui um povo eternamente sorridente e extremamente
religioso, como poderemos ver em seus templos e monastérios. À noite, jantar de boasvindas com show cultural no Wellness Organic Café. Hospedagem em Katmandu.
19 de abril de 2020 – Domingo
KATMANDU, NEPAL
Café da manhã no hotel. Sáida para passeio incluído para um city tour de Katmandu,
visitando Durbar Square, Swayambhunath e Patan. Retorno ao Hotel. Hospedagem em
Katmandu.
20 de abril de 2020 – Segunda-feira
KATMANDU, NEPAL
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visita a Pashupathinath –
templo sagrado, uma manifestação de Shiva e significa “Senhor do Animal”,
Boudhanath – um dos mais antigos monumentos budistas e Bhaktapur – também
conhecida como a cidade dos devotos, casa da arte e arquitetura medieval. Á noite, em
horário oportuno, saída para aeroporto para embarque com destino ao Brasil, via Dubai.
21 de abril de 2020 – Terça-feira
KATMANDU, NEPAL – BRASIL
Embarque com destino ao Brasil, no voo da Emirates às 01:10hrs (via Dubai)

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 1.790,00
Entrada de US$ 490,00 + taxa
10 parcelas mensais: US$

130,00

TAXA
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: US$ 67,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: US$ 539,00
Bilhetes aéreos internos: US$ 250,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:
Cia Aérea: EMIRATES
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea
com seu vendedor

Sujeitos à alteração

Saída do Rio de Janeiro

EK 248

11/04

Rio de janeiro/Dubai

02:55

23:55

EK 510

12/04

Dubai/Deli

03:55

09:55

EK 2154

21/04

Katmandu/Dubai

01:10

04:15

21/04

Dubai/Rio de Janeiro

08:05

15:25

EK 262

11/04

São Paulo/Dubai

01:25

22:55

EK 510

12/04

Dubai/Deli

03:55

09:55

EK 2154

21/04

Katmandu/Dubai

01:10

04:15

EK 261

21/04

Dubai/São Paulo

09:05

17:00

EK 245
Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade);
• 02 noites de hotel em Deli com café da manhã em apartamento duplo
• 02 noites de hotel em Agra com café da manhã em apartamento duplo
• 02 noites de hotel em Jaipur com café da manhã em apartamento duplo
• 02 noites de hotel em Katmandu com café da manhã em apartamento duplo
• Todos os passeios conforme descritos no programa
• Kit de viagem Transeuropa
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa)
• Acompanhamento de guia em português a partir de Deli (com exceção do Nepal que
o guia será em língua espanhola)
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Bilhetes aéreos internos (Jaipur/Deli e Deli/Katmandu)
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Deli

Vivanta by Taj Dwarka

Metro Station Complex, Sector - 21, Dwarka,
110075 Nova Deli, Índia

Agra

Double Tree by Hilton Agra

B/H - 1&2, Taj Nagri Phase II, Taj Ganj, 282001
Agra, Índia

Jaipur

Holiday Inn Jaipur City Center

No. 1, Sardar Patel Marg, Nehru Sahkar Bhawan,
C-Scheme, 22 Godam Circle, 302001 Jaipur,
Índia –

Katmandu

Hotel Akama

dhumbarahi, 44600 Kathmandu, Nepal

TEMPERATURA
Índia

Mín: 23°C e Máx: 35°C

Nepal

Mín: 27°C e Máx: 13°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$ 490,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de US$ 130,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de viagem
internacional. Visto para a Índia e Nepal (verificar com seu consultor de viagem). Vacina de febre amarela
com certificado internacional. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas
ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS

A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação. Nota: A Europa não disponibiliza
normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Este é mais um roteiro da linha econômica Transeuropa e, portanto, sujeito a hotéis categoria 3 e 4
estrelas.
• O guia em língua portuguesa aguardará o grupo no aeroporto de Deli e o acompanhará durante
toda a viagem, com exceção do Nepal que o guia será em língua espanhola.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

