
Mistérios do Oriente – Índia com Festival de Luzes, o “Diwali” 

10 dias / 9 noites 

 

 

 
 

O Festival das Luzes Diwali é um festival hindu 
celebrado por quase todos os indianos. O Diwali 
simboliza com suas luzes, o triunfo do bem sobre 
o mal. É hora de renovação, de mudar decoração 
da casa, além de juntar familiares e celebrar. 
Planeje uma viagem incrível ao redor do festival, 
e conheça um dos países mais interessantes do 
mundo. 
 
A partir de 
USD 2.249,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
 
Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade 
da Campanha; 

 Conheça Deli, a famosa capital da Índia; 

 Passeie de riquixá por Chandni Chowk, a 
praça da lua indiana; 

 Visite a maior mesquita da Índia; 

 Desbrave Nova Deli, o Portão da Índia e 
mais; 

 Viaje para Udaipur, a romântica Veneza 
do Oriente; 

 Passeie de barco pelo Lago Pichola; 

 Pedale na parte antiga de Udaipur (ou vá 
de tuk tuk); 

 Veja os Templos de Ranakpur, um dos 
mais lindos complexos jainistas do 
mundo; 

 Celebre o Diwali, o mágico festival de 
luzes, em estilo tradicional; 

 Conheça Jaipur, a capital do Rajastão; 

 Suba no Amber Fort de elefante ou jeep, 
para conhecer o Hall dos Espelhos e 
mais; 

 Visite Fatehpur Sikri, a cidade no deserto 
de areias vermelhas; 

 Conheça o icônico Taj Mahal, uma das 
mais belas maravilhas do mundo; 

 E muito mais.
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia (20 de outubro) – Chegada em Deli (voo internacional) 

 
Encontro com o representante para chegada e check-in no hotel. 
 
Deli é a capital da Índia e principal porta de entrada do país. Aqui, diferentes povos deixaram a sua 

marca e a cidade vibra entre partes caóticas e outras completamente planejadas e arborizadas, 
herança do domínio britânico. 
 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
2° dia (21 de outubro) – Deli 

 
Café da manhã no hotel. 
 
Mais tarde, saída para visitar a parte antiga da cidade. Veja o Red Fort (lado externo), um dos mais 
opulentos da era Mugal, além da Jama Masjid, a maior mesquita da Índia. Depois, faça um passeio de 
riquixá por Chandni Chowk, conhecida como a praça da lua indiana. Também, visite o Raj Ghat, um 
memorial a Mahatma Gandhi. 
 
À tarde, parta para Nova Deli para ver a Qutub Minar, o Portão da Índia. Depois, siga até os prédios 
do governo, a Casa do Presidente e o Parlamento. Na volta ao hotel, parada no Gurudwara Bangla 
Sahib, um fascinante templo Sikh. 

 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
3° dia (22 de outubro) – Deli - Udaipur (via voo) 
 
Café da manhã no hotel. 
 
Mais tarde, transfer até o aeroporto para pegar o voo até Udaipur. Check-in para o hotel. 

 
Uma das cidades mais românticas da Índia, Udaipur (a cidade dos lagos) é conhecida como a Veneza 

do Oriente. As margens do Lago Pichola e rodeada por montanhas, a cidade é um completo contraste 
com o deserto do Rajastão. 
 
Mais tarde, passeio de barco pelo Lago Pichola (passeio regular), cobrindo o City Palace e o Jag         
Mandir, um refúgio do rebelde e príncipe mogol, Shah Jahan, criador do incomparável Taj Mahal. 
 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
4° dia (23 de outubro) – Udaipur 
 
Pela manhã bem cedo, parta em uma viagem de 2 horas por Udaipur, na parte antiga, de bicicleta (2 

horas de passeio aproximadamente). Para os clientes com dificuldade de locomoção,  é recomendado 
que o passeio seja feito em tuk tuk. 
 
Retorno ao hotel para tomar café da manhã. 
 
Depois, prossiga para um tour em Udaipur para visitar o City Palace, Saheliyon Ki Bari (um grande 
jardim) e o Templo de Jagdish. Mais tarde, visite mercados e retorne ao hotel. 

 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
5° dia (24 de outubro) – Udaipur – Ranakpur - Rohetgarh, dia da comemoração do festival 
 
Café da manhã no hotel. 
 



Depois do café da manhã, siga de carro até Ranakpur (93Km/2h aproximadamente) em um lindo 
passeio por colinas verdes. No caminho, parada nos Templos de Ranakpur, um dos mais lindos 
complexos jainistas em todo o mundo. 
 
Depois, siga para Rohetgarh (120km/3h aproximadamente). Check-in e pernoite. 

 
O hotel Rohet Garh, um forte de 350 anos situado próximo a um vilarejo, foi governado pelo 

Maharajah e sua família. Rodeado pelo imenso deserto de Thar é um lugar cheio de charme e muita 
história. 
 
O Festival das luzes “Deepawali” será celebrado em Rohetgarh em estilo tradicional. Aproveite a celebração do 
Diwali seguido de um jantar de Gala. Também vista roupas tradicionais: Saree para as mulheres e Kurta para os 
homens. 

 
6° dia (25 de outubro) – Rohetgarh - Jaipur 
 
Café da manhã no hotel. 
 
Depois do café da manhã, vá de carro até Jaipur (335Km/ 6h30 aproximadamente). Na chegada, 
check-in no hotel. 
 
Jaipur, a capital do Rajastão, é mundialmente conhecida por sua arte manual, jóias, pinturas à mão e 

esculturas. 
 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
7° dia (26 de outubro) – Jaipur 

 
Café da manhã no hotel. 
 
Após o café da manhã, saia de carro em direção a Amber Fort com torres que se erguem na parte alta 

da cidade. O palácio em si faz parte de um grande complexo repleto de halls, jardins, pavilhões e 
templos. O Hall dos Espelhos não deve deixar de ser visitado. Aqui, uma única luz, devido a sua 

posição, reflete-se nos espelhos iluminando todo o ambiente. Poderá subir no forte de elefante ou em 
um jeep. 
 
À tarde, vá até o City Palace Museum, uma mistura de arte tradicional do rajastão com arte mughal. 
Depois, visite o Jantar Mantar (um observatório astronômico construído em 1726). Também, faça uma 
parada para foto no famoso Hawa Mahal (Palácio de Ventos). 

 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
8° dia (27 de outubro) – Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra 

 
Café da manhã no hotel. 
 
Depois do café da manhã, vá de carro até Agra. No caminho, parada para visitar Fatehpur Sikri, uma 

cidade em deserto de areia vermelha feita pelo Imperador Akbar. Porém, com a falta de água, a cidade 
foi abandonada 14 anos depois e começou a ruir. 
 
Mais tarde, dirija até Agra (40km/1h aproximadamente). Na chegada, check-in no hotel. Jantar e 
pernoite no hotel. 
 
9° dia (28 de outubro) – Agra - Deli 

 
Café da manhã no hotel. 
 
Depois, prossiga até o Taj Mahal. Esse monumento foi construído em meados do século XVII pelo 
imperador Mughal Shah Jahan e é a maior expressão de amor pela sua amada esposa, Mumtaz 



Mahal. O Taj é, sem dúvida, uma das mais belas maravilhas do mundo. Mais tarde, visite o Forte Agra 

que foi sede do império mugal por sucessivas gerações. Shah Jahan adicionou lindos quartos, halls, 
pavilhões e uma mesquita ao complexo. 
 
Após as visitas, vá até Deli (204km/4h30 aproximadamente). Na chegada em Deli, faça check-in no 

hotel. 
 
Jantar e pernoite no hotel. 
 
10° dia (29 de outubro) – Saída de Deli 

 
Na hora indicada, transfer até o aeroporto para embarque até o próximo destino. 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret – Exclusivo Mistérios do Oriente; 

 09 noites de acomodação nos hotéis mencionados em Twin/Double em regime de meia pensão 
– café da manhã e jantar; 

 Voo doméstico de Deli – Udaipur em classe econômica (pode levar 1 mala de 15 kilos/ 7 e 1 
mala de mão por pessoa); 

 Assistência em inglês na chegada e saída de: aeroportos, trens, hotéis; 

 Carro com ar-condicionado (pode ser van ou ônibus dependendo do tamanho do grupo); 

 Guia acompanhante falando espanhol; 

 Subida ao forte Amber de jeep (recomendado levando em consideração a não exploração de 
animais em atividades) ou elefante; 

 Entrada nos monumentos mencionados; 

 Ajuda para levar as malas nos hotéis; 

 O Festival Diwali se celebra em Rohetgarh usando roupas tradicionais (Saree para      mulheres 
e Kurta para os homens); 

 Passeio de bike ou tuk tuk em Udaipur; 

 Água engarrafada, mineral no veículo; 

 Taxas e impostos (sujeitos a alteração). 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusivo Campanha. 

 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Custo com visto (consegue-se online); 

 Seguro-viagem; 

 Custos médicos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 
 
 

VALORES 
 



  TURQUIA ESPETACULAR 

Preços por pessoa em quarto twin/double 

Mínimo 02 pessoas em 01 Double/Twin USD 2.249,00 
 

Suplemento Single USD 645,00 

 

Cidade Hotel previsto Número de noites 

Deli Holiday Inn Mayur Vihar (Deluxe Room) 02 

Udaipur Trident (Deluxe Garden Room) 02 

Rohet Rohetgarh (Superior Deluxe Room) 01 

Jaipur Hilton (Guest Room) 02 

Agra Radisson (Standard Room) 01 

Delhi Novotel New Delhi Aerocity (Deluxe Room) 01 

 

Data: 20/10/22 a 29/10/22 

Informações Gerais: 

 Mudanças no itinerário podem ocorrer devido outras questões alheias a nossas vontades. 

 Os valores são baseados nos impostos e condições atuais do mercado, podendo sofrer alguma 

variação. 

 Os quartos dos hotéis são os “standards”; 

 O voo Delhi/Udaipur é um indicativo, previsto, ou seja, pode ser alterado. Somente a emissão 

garante as tarifas. É necessária a cópia do passaporte para providenciar a emissão; 

 Por favor, note que a bagagem de 15 Kg despachada + 7 kg em mala de mão é o limite permitido. 

Quilo excedente custa USD 8 por quilo (pagos localmente e sujeitos à alteração). 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

 Para cancelamentos em até 46 dias antes do embarque: sem cobranças 

 Para cancelamentos entre 45e 30 dias antes do embarque: 50% do valor será cobrado 

 Para cancelamentos com menos de 30 dias antes do embarque: 100% do valor será cobrado 

 

Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 



A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 

Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


