Índia: O Triângulo de Ouro e Sri Lanka

A partir de 2.675 $

14 Dias

12

Visitando: Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Parque Nacional Yala / Nuwara Eliya / Kandy / Pinnawela / Habarana / Colombo

16

Saídas 2019 / 2020
A DELHI
2019
Maio

1, 8, 15, 22, 29

Setembro 4, 11, 18, 25

Janeiro

Junho

5, 12, 19, 26

Outubro

Fevereiro 12

Julho

3, 10, 17, 24, 31

Novembro 6, 13, 27

Agosto

7, 14, 21, 28

2, 9, 16, 23, 30

Dia 1º: Delhi
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia
livre e acomodação no hotel. A moderna capital da Índia também é uma antiga cidade cujas
origens se perdem em lendas. Centenas de monumentos à adornam com sua história milenar.
Acomodação no hotel.
Dia 2º: Delhi
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a mesquita
Jama Masyd, que está quase no meio da cidade
antiga (Old Delhi) e é uma das maiores da Índia.
Desde um dos extremos do pátio principal da
mesquita, podemos apreciar o Forte Vermelho
(Patrimônio da Humanidade). Mais tarde vamos
até Raj Ghat, local onde Ghandi foi incinerado,
para continuar com uma visita panorâmica dos
edifícios governamentais ao largo do Raj Path e
a imponente Porta da Índia. Visita ao templo Sikh
de Bangla Sabih, onde observaremos o fervor com
que os membros da Irmandade escutam a leitura
do livro. Para completar nosso percurso visitaremos
o Qutub Minar (Patrimônio da Humanidade) de 72
metros de altura, construído no século XII, que é
o monumento mais antigo dos que sobraram em
Delhi. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 3º: Delhi / Jaipur
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia
com destino a Jaipur, a “cidade rosa” do Rajasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais
pitorescas do mundo. Dividida em 7 setores retangulares, com ruas bem traçadas. Seu planejamento é uma maravilha do urbanismo do século
XVIII. Aqui poderemos encontrar a emblemática fachada do Palácio dos ventos. Chegada e
check-in no hotel. Pela tarde faremos uma parada para podermos tirar fotos no Palácio Albert
Hall e visitaremos o Templo Birla, santuário de
mármore branco e rodeado de áreas verdes,
dedicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 4º: Jaipur / Amber / Jaipur
Café da manhã. Saída até as proximidades de
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Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a
estrada nos brinda com uma imagem espetacular. Este complexo de palácios imponente está
no alto de uma colina, o qual subiremos nas
costas de um elefante para chegarmos ao local
(lugares sujeitos a restrições). Construído com
arenito e decorado com mármores esculpidos
que cobrem pisos e paredes e adornados com
pinturas, lembre-se de ver a magnificência com
que muitos marajás costumavam viver. Continuaremos com uma visita panorâmica de Jaipur, no
city Palace, e no Observatório de Jantar Mantar
que ainda está em funcionamento de onde seremos capazes de observar a precisão dos instrumentos de pedra construídos no século XVIII.
Também passaremos no Palácio do Maharaja e
seus museus. Regresso ao hotel, jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri
/ Agra
Café da manhã. Saída até Agra. Faremos nossa
primeira parada em Abhaneri para admirar seus
monumentos medievais dos rajputs como o
poço Chand Baori e o Templo Harshat Mata dedicado ao deus Visnú. Continuaremos nosso passeio até a cidade abandonada de Fatehpur Sikri,
construída pela imperador Mongol Akbar entre
1571 e 1585. Foi a capital do império Mongol
durante 14 anos, dos quais teve que ser abandonado, apesar disso podemos contemplar sua
magnifica arquitetura que mistura estilos mongóis e hindus. Continuamos até Agra, cidade
que alternava com Delhi a capital do império
Mongol. Visitaremos o jardim Mehtab Bagh, na
outra margem do rio Yamuna para podermos
admirar o Taj Mahal, um excelente lugares para
os apaixonados em fotografia. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 6º: Agra
Café da manhã. Saída bem cedo para irmos
contemplar uma das 7 maravilhas do mundo, O
Taj Mahal com os primeiros raios do sol. Passeio
de charrete e visita do Taj Mahal, erguido entre
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Março

1, 15, 29

Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: os fortes e palácios do Rajastão, o emblemático Taj
Mahal e a herança colonial em Delhi. Complementando o encanto do Sri Lanka, suas plantações
de chá em altura, os elefantes nas praias de Yala, os peregrinos budistas em Kandy, as pinturas e o
palácio no topo da rocha em Sigiriya, os templos e grandes esculturas de Buda.
1631 e 1654 por Shah Jahan em memória de sua
esposa Mumtaz Mahal.. O monumento alcançou
notoriedade especial pelo seu caráter romântico
de sua inspiração. Continuaremos nossa visita ao
Forte Vermelho, construído em arenito vermelho,
pelo imperador mongol Akbar entre 1565 e 1573.
É um complexo murado, que encerra em seus
palácios e edifícios imponentes e cercado de um
poço profundo que foi preenchido com água do
rio Yamuna e reflete a arquitetura indiana sob
Três imperadores mongóis: Akbar, Jehangir e
Shah Jahan. Retorno ao hotel. Tarde livre, jantar
e acomodação.
Dia 7º: Agra / Delhi / Colombo/ Hikkaduwa (Sri Lanka)
Café da manhã. Saída pela estrada até o aeroporto internacional de Delhi para pegar um voo
que nos levará até Colombo (voo não incluído).
Posteriormente, traslado privativo com motorista-guia em inglês até Hikkaduwa, situada na
beira do mar. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º: Hikkaduwa / Parque Nacional
Yala
Café da manhã. Saída pela costa sul até o Parque Nacional de Yala, onde desfrutaremos de
um safari a bordo de um veículo 4x4. Almoço no
caminho. O Parque Nacional de Yala é a a´aérea
mais importante de aves do Sri Lanka com mais
de 215 espécies. E tem como destaque a grande
concentração de Leopardos e tigres. Com um
pouco de sorte poderemos admirar algo tão inédito como é ver os elefantes na praia. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 9º: Parque Nacional Yala / Nuwara
Eliya / Kandy
Café da manhã. Passeio de larga duração e de
beleza espetacular. Para trás deixamos a paisagem de costa e suas belas praias e iniciamos a
subida na região das colinas, através de uma
sinuosa estrada até Nuwara Eliya, rodeados de
uma bela paisagem de montanhas e numerosas
plantações de chá. Chegada a Nuwara Eliya,

cidade localizada entre colinas, onde sua arquitetura tradicional está mesclada com edifícios
coloniais de estilo britânico. Almoço. Continuação da nossa viagem até Kandy, parando no
caminho para contemplar as Cataratas de Ramboda e visitar uma plantação e fábrica de chá.
Chegada, jantar e acomodação no hotel.
Dia 10º: Kandy / Pinnawela / Kandy
Café da manhã. Pela manhã visita do Orfanato
de Elefantes de Pinnawela, uma das atrações
mais famosas do Sri Lanka. Chegada bem cedo
pela manhã para ter a possibilidade de poder
ver como os elefantes bebes são alimentados
e mais tarde toda manada vai para o rio tomar
um banho. Almoço no caminho. No caminho de
volta à Kandy visitaremos o Jardim Botânico de
Peradeniya. Seus 147 acres estão cheios de maravilhosas variedades de árvores, plantas e flores,
principalmente orquídeas com mais de 300 variedades, plantas medicinais e palmeiras. Chegada
a Kandy. É conhecida como a capital das montanhas, ademais de ser o coração do budismo
no país. Em seu entorno, arquitetura e beleza,
foi declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO em 1988. No meio das ruas e bazares,
encontramos o Mercado Municipal e o Centro
de Artes e o Artesanato, lugares que se destacam por estar sempre animados pela população
local. Visitaremos o Dalada Maligawa, conjunto
arquitetônico por pavilhões de cor rosa com
cobertas vermelhas onde encontra-se o Templo
do Dente de Buda, principal centro religioso dos
seguidores budistas no qual venera-se a relíquia
do dente de Buda. Pela tarde assistiremos a uma
apresentação das famosas danças dos cingaleses. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 11º: Kandy / Matale / Dambulla /
Habarana
Café da manhã. Parada rápida no Matale Spice
Garden, onde oferecemos uma massagem ayurvédica de cerca de 10 minutos. Continuaremos
até o Templo de Dambulla, cujo complexo de
cavernas convertido no Templo Dourado é seu
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Jaipur

principal foco de atração. Além disso, este conjunto conserva uma importante e numerosa coleção de imagens do Buda, em torno de 153, que
representam as diferentes etapas de sua vida.
Estes, por sua vez, são cercados por pinturas e
murais fascinantes. Almoço. Além disso, as montanhas em que se encontra constituem o maior
conjunto de quartzo rosa no sul da Ásia, com a
paisagem que o rodeia é outro motivo para a sua
visita. Continuação pela estrada até Habarana,
uma cidade pequena e tranquila. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 12º: Habarana / Sigiriya / Polonaruwa / Habarana
Café da manhã. Visita do complexo de Sigiriya,
um antigo complexo de palácios que é classificado como Patrimônio da Humanidade. As ruínas do palácio estão localizadas no topo de uma
impressionante rocha de pedra vermelha a 180
m acima da selva. Na parte do meio há a parede
de Espelho, onde estão as famosas pinturas das
donzelas Apsara. Na área mais baixa da rocha
está o palácio inferior e os poços, paredes e
jardins que se estendem a centenas de metros
da base rochosa. Sem dúvida vale a pena subir
os mais de 1.000 degraus e passarelas estreitas
para apreciar o extraordinário panorama do
meio ambiente. Continuação pela estrada para
Polonnaruwa, uma das antigas capitais do Sri

Lanka, que também foi declarada Patrimônio da
Humanidade. Podemos encontrar inúmeros monumentos com alta qualidade de conservação. A
maioria deles são estátuas e edifícios religiosos
de influência indiana. Visitaremos as famosas estátuas dos Budas de Gal Vihara, três grandes estátuas esculpidas em uma parede de pedra, que
se destacam por seus detalhes e impressionam
com seu tamanho. Almoço. Retorno pela estrada
para Habarana. Jantar e acomodação no hotel.

Cidade

Categoria C

Día 14º: Colombo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de
Colombo. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Categoria B

Africa Avenue 3*
Mansigh, Paradise 3*
Howard Fern 3*
Hikka Tranz by Cinnamon 4*
Cinnamon Wild 4* sup
Cinnamon Citadel 4*
Cinnamon Lodge 4* sup
Cinnamon Lakeside 5*

Categoria A

Holiday Inn 4*
Park Regis 4*
Ramada, Four Points 4*
Hikka Tranz by Cinnamon 4*
Cinnamon Wild 4* sup
Cinnamon Citadel 4*
Cinnamon Lodge 4* sup
Cinnamon Lakeside 5*

Crown Plaza, The Suryaa 5*
Royal Orchid 5*
Radisson, Jaypee 5*
Hikka Tranz by Cinnamon 4*
Cinnamon Wild 4* sup
Cinnamon Citadel 4*
Cinnamon Lodge 4* sup
Cinnamon Lakeside 5*

Suplemento Voos internos

$

2
Jaipur

2 Agra

Habarana
1
Kandy 2
INDIA

Dia 13º: Habarana / Colombo
Café da manhã. Saída pela estrada para Colombo, a capital do país. À tarde, faremos um
tour panorâmico pela cidade, que tem a maior
população do país. É uma cidade vibrante cheia
de vida e com uma mistura impressionante de arquitetura moderna, edifícios coloniais e algumas
ruínas. A cidade é dividida em áreas diferentes,
com a central abrangendo o centro de negócios,
o restaurante e a área de lazer. Durante a visita,
veremos os lugares mais representativos de Colombo, o Forte, o bairro residencial de Petah,
os Jardins de Canela, o parque Galle Face e o
parque Viharamahadevi. Acomodação no hotel.

Hotéis previstos ou similares
Delhi
Jaipur
Agra
Hikkaduwa
P.N. Yala
Kandy
Habarana
Colombo

Delhi 2

(sujeito modificações)

1
Polonaruwa

SRI LANKA
LANKA
SRI
12
Colombo

12
1
P.N. Yala
Hikkaduwaruwa

SI

O Tour Inclui

• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto com assistência.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário nos hotéis ou restaurantes locais.
• Transporte em ônibus ou mini ônibus com ar-condicionado.
• Visitas indicados no programa com guia em espanhol.
• Passeio de elefante em Jaipur.
• Safari em jeep no Parque Nacional de Yala.
• Passeio em Tua-Tuk em Kandy.
• Sorvete em Polonnaruwa.
• Presente de despedida.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas telefônicas.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internos mencionados por separado.
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros
• Taj Mahal está fechado todas as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na subida do forte de Amber em Jaipur, em alternativa
poderá subir em jeeps se não for possível o elefante.
• Consultar saídas e valores de Natal e Reveillon.
• Durante o mês de setembro o Parque Nacional de Yala fica temporariamente fechado, substituímos por outro safari no Parque de Lunugamwhera, de similar características e dentro da mesma
área, não sendo necessário a mudança de acomodação.
• Preços não válidos de 20 de dezembro 2019 à 5 de janeiro 2020.
• Consultar de possíveis suplementos de jantares de Natal e Reveillon.

Voo Delhi - Colombo: 170 $ NETO Por persona

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Categoria C

Temporada

Categoria B

Categoria A

Iti. MM805

Duplo

Sup Indiv

Duplo

Sup Indiv

Duplo

Sup Indiv

Mai: 1
Mai: 8, 15, 22, 29 · Jun: 5, 12, 19, 26 · Ago: 28 ·
Set: 4, 11, 18, 25
Jul: 3
Jul: 10, 17, 24 · Ago: 14
Jul: 31, Ago: 7
Ago: 21
Out: 2, 9, 16
Out: 23
Out: 30 · Nov: 6, 13, 27
Jan 20: 1
Jan 20: 15, 29 · Fev: 12
Mar: 11, 30

2.675

805

2.740

820

2.780

860

2.820

850

2.885

865

2.925

910

2.875
3.075
3.185
2.980
2.985
3.045
3.185
3.535
3.475
3.335

885
1.105
1.230
1.015
910
955
1.120
1.530
1.465
1.305

2.940
3.140
3.250
3.050
3.105
3.165
3.305
3.655
3.595
3.455

900
1.120
1.245
1.030
940
985
1.150
1.560
1.495
1.330

2.980
3.180
3.285
3.090
3.210
3.275
3.410
3.765
3.700
3.565

945
1.160
1.290
1.070
1.035
1.075
1.240
1.650
1.585
1.425

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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