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DIA 1 - D E L H I     
Chegada ao aeroporto de Delhi e traslado ao 
hotel. Resto do dia livre.

DIA 2 - D E L H I 
Café da manhã no hotel. De manhã, visita por 
Nova Delhi, incluindo o Qutub Minar, uma torre 
gigantesca de 72 metros e o túmulo de Humayun, 
o mausoléu do imperador Humayun. Passeio pela 
área diplomática, onde encontram-se os edifícios 
do governo (Rashtrapati Bhawan ou Palácio 
Presidencial de Índia, o Parlamento e o Portal da 
Índia). Visita do templo da religião Sikhist. Pela 
tarde visita pela Antiga Delhi, passando pelo Forte 
Vermelho, construído pelo Imperador Mughal Shah 
Jahan. Passeio de riquixá (bicicleta de táxi puxada 
por homens) em Chandni Chowk, um dos maiores e 
mais antigos bazares da Índia. Então, vamos visitar 
a Mesquita Jama, a maior mesquita da Índia. Além 
disso, vamos visitar Rajghat, local de cremação de 
Mahatma Gandhi, onde ele foi incinerado em 31 
de janeiro de 1948. Retorno ao hotel.

DIA 3 - DELHI | JAIPUR  
De manhã, depois do rico café da manhã no hotel, 
partida por estrada para Jaipur (6 horas) e na 
chegada em Jaipur será traslado ao hotel. De tarde, 
um passeio panorâmico da cidade de Jaipur, em 
um riquixá. Ao entardecer, visite o templo de Birla 
para a cerimônia Aarti. Retorno ao hotel.

DIA 4 -  J A I P U R
Café da manhã no hotel e saída para visitar 
o Forte de Amber. Este complexo palaciano 
prevalece no topo de uma colina que podemos 
subir nas costas de um elefante ou jipe (sujeito a 
disponibilidade). À tarde visitaremos o Palácio do 
Maharaja e seu museu, o Observatório Jai Singh 
ainda em funcionamento onde podemos observar 

DIA 9 - K ATM A N D Ú   
Após o café da manhã no hotel, partida para 
visitar Pashupatinath, Boudhanath e Bhaktapur. 
Boudhanath é uma estrutura imponente com 
cerca de 36 metros. A Stupa é sustentada por três 
plataformas planas maciças do estilo de mandala 
cercada por casas coloridas de famílias locais. O 
templo de Pashupatinath é um dos templos mais 
sagrados dedicados a Deusa Shiva. É localizado 
em um lugar com muita vegetação às margens 
do sagrado rio Bagmati, o templo tem um estilo 
de Pagoda com um telhado dourado e portas 
esculpidas. Bhaktapur foi fundada no século 12 pelo 
rei Ananda Deva Malla sob o nome de Khwopa 
para transformá-lo na capital do Malla rajas. A 
cidade seria construída em forma de triângulo 
formado pelos três templos do deus Ganesha para 
os arredores da cidade que a protegem. Regresso 
ao hotel em Katmandu.

DIA 10 - K ATM A N D Ú   
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado 
ao aeroporto.

DELHI | JAIPUR | AGRA | KATMANDÚ

a precisão de instrumentos de pedra construídos no 
século XVIII. Tempo para contemplar a espetacular 
fachada do Palácio dos Ventos, convertida em 
emblema da cidade. Tempo livre no famoso 
mercado local Bazar Bapu. Retorno ao hotel.

DIA 5 - JAIPUR  | AGRA
Café da manhã no hotel e viagem para Agra, casa 
do icônico Taj Mahal. Durante o caminho pela 
estrada, parada para visitar a cidade abandonada 
de Fatehpur Sikri, construída pelo imperador Akbar. 
Continuação para Agra e check-in o hotel.

DIA 6 - AG R A   
Visita matinal do Taj Mahal, o monumento mais
fascinante e belo da Índia, construído pelo
imperador Shah Jahan em memória de sua rainha
favorita Mumtaz Mahal. Regresse ao hotel para
o café da manhã e depois visite o Forte de Agra,
um imponente forte às margens do Rio Yamuna,
construído pelo imperador Akbar. 

DIA 7 - AG R A  |  K ATM A N D Ú    
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Delhi para tomar o vôo com destino a 
Kathmandu. Chegada, check-in e resto do dia livre.

DIA 8 - K ATM A N D Ú   
Café da manhã no hotel. De manhã, visitas pela 
capital do Nepal, uma autêntica encruzilhada 
cultural. Acredita-se que há mais deuses aqui do 
que habitantes, e não é difícil acreditar nisso. Em 
cada esquina um templo é ressuscitado e muitos 
são objeto de adoração diária. Continuação com 
visita a Swayambhunath, uma stupa budista de 
cerca de 2000 anos de antiguidade. À tarde, uma 
visita a Patán, uma cidade importante perto de 
Kathmandu e centro de artesanato tibetano. Retorno 
para Katmandu. 

CÓD: A G I N 0 2

TRIÂNGULO DOURADO COM KATMANDÚ
9 NOITES

CIDADE  +

DELHI The Surya Le Meridien The Oberoi  

JAIPUR Hil ton ITC Rajputan The Oberoi Rajvi la

AGRA Ramada ITC Mughal The Oberoi Amarvi las

KATMANDÚ Shambhala Hyat t Dwarika

A PARTIR DE USD 1.424 USD 1.552 USD 3.100

•  Visitar o Forte de Agra, um imponente forte às margens 
do rio Yamuna, construído pelo imperador Akbar;

• Visitar Swayambhunath, em Kathmandu, uma stupa 
Budista com cerca de 2000 anos de idade.

DELHI

AGRA

KATMANDÚ

JAIPUR

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou 

similares;

• Todas os traslados em serviço privativo;

• Refeições: café da manhã;

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

2020/2021 




