
  

Uma Viagem para a Mente, Corpo e Alma!

O roteiro foi especialmente construído para que você visite alguns dos mais famosos 
pontos turísticos da Índia, celebre a beleza daquele país, tenha contato com a 

espiritualidade e cultura: uma viagem transformadora!

Inclui o Holi Festival, um dos principais festivais da Índia, que comemora com as cores a 
chegada da primavera.

Também visitaremos com conforto e segurança algumas das infinitas belezas da Índia.

Tudo com a facilidade de uma brasileira que viajou mais de 80 países, incluindo a Índia 
por oito meses, Gilsimara Caresia.

CORES DA ÍNDIACORES DA ÍNDIA
TURISMO + HOLI FESTIVALTURISMO + HOLI FESTIVAL

23 FEV a 7 MARÇO 201823 FEV a 7 MARÇO 2018



  

ROTEIROROTEIRO

Localizada a cerca de três horas de Delhi, Agra é conhecida 
por abrigar o palácio mais famoso da Índia: o Taj Mahal, que 

traz em sua construção uma bela história de amor. 
No caminho de Agra a Jaipur, teremos duas paradas: 

Fatehpur Sikri  / Abhaner

AGRAAGRA

Viajaremos pelo famoso triângulo dourado, que inclui as cidades e 
atrações de: Delhi (Capital), Agra (Taj Mahal) e Jaipur (a Cidade Rosa), 

com tempo reservado para as compras nos mercados indianos. 
Visitaremos, ainda, Rishikesh, a capital mundial da Yoga, onde o 

mestre brasileiro Sri Prem Baba estará em temporada.
Celebraremos em Pushkar o Holi Festival, uma das maiores festas do 

país.



  

A cidade rosa tem inúmeras belezas representadas em 
seus templos, palácios e fortes. Além disso, é um ótimo 

destino de compras.
Visitaremos o emblemático Palácio dos Ventos, o Forte 

Ambar,  o City Palace e outras atrações dessa que é uma 
das cidades mais bonitas do Rajastão.  Teremos, 

também, tempo livre para compras de artesanatos, 
roupas e as famosas pedras da região.

JAIPURJAIPUR

A capital da Índia tem seus encantos que vão desde a 
parte moderna até os monumentos milenares. 

A cidade será a nossa porta de entrada para a Índia e ali 
teremos a oportunidade de visitar as principais atrações 
de Delhi, incluindo o Forte Vermelho, o Templo de Lótus, 
o Portal da Índia, o Túmulo de Humayun, entre outros.  

DELHIDELHI

Forte de Jaipur



  

Na região dos Himalaias, onde o rio Ganges é limpíssimo e 
dá para nadar, está a cidade de Rishikesh.

Não por acaso, ela se tornou a capital mundial do yoga e 
um reduto de meditação. Pessoas do mundo inteiro se 

reúnem em torno do clima zen e de tranquilidade.
Durante a nossa visita, o mestre espiritual brasileiro Sri 

Prem Baba estará na cidade, o que possibilitará, aos 
interessados, assistir as suas palestras.

RISHIKESHRISHIKESH

Pushkar é uma das cidades sagradas da Índia, com diversos 
templos e um lago no seu centro, o local esbanja beleza.

É conhecida, também, por seus ótimos preços para compra 
de produtos indianos, como roupa, artesanato, prataria, etc.
Além de passearmos pela linda Pushkar, ali celebraremos a 

chegada da primavera e participaremos de um dos pincipais 
festivais da Índia: o Holi Festival!

PUSHKARPUSHKAR

Pôr do Sol
 em Pushkar



  

O Holi celebra a chegada da primavera na Índia, mas não é só isso, ele está ligado a uma lenda 
hindu, da vitória de Prahlad sobre a sua irmã Hólika. É uma vitória do Deus Krishna.

Mais do que uma festa, o Holi celebra a chegada da primavera e das cores, a vitória do bem 
contra do mal, do amor sobre o ódio e da vida sobre a morte.

Várias cidades na Índia celebram o Holi, Pushkar foi escolhida para o roteiro por ser uma festa 
que agrada locais e turistas em uma grande celebração

HOLI FESTIVAL _ PUSHKARHOLI FESTIVAL _ PUSHKAR

Como funciona?
Pela manhã iremos a um restaurante tomar café da 

manhã, onde é possível assistir a festa de cima, dançando, 
comendo, celebrando.

Permaneceremos lá até o começo da tarde, quando a festa 
acaba.

Em algum momentos, desceremos juntos para celebrar no 
chão. Caso não queira descer, é só ficar no restaurante que 

é uma especie de camarote cheio de energia e alegria. PUSHKARPUSHKAR



  

Dia Atividade

23/02 sex 1:00 da manhã - Saída do vôo de São Paulo

24/02 sáb 8:40 chegada em Delhi. Dia livre para descanso, com atividade opcional.

25/02 dom Day tour por Delhi 

26/02 seg Pela manhã trem para Rishikesh – Tarde passeio em Rishikesh

27/02 ter Passeios em Rishikesh

28/02 qua Passeios em Rishikesh - Trem noturno Pushkar

01/03 qui Chegada em Pushkar pela manhã - Passeio  em Pushkar

02/03 sex Holi Festival  em Pushkar

03/03 sáb Pela manhã  ida para Jaipur – Passeios em Jaipur

04/03 dom Passeios em Jaipur

05/03 seg De Jaipur a Agra (Taj Mahal) - paradas no caminho em pontos turísticos

06/03 ter Taj Mahal  (manhã) – Ida para Delhi – Descanso até hora do voo

07/03 qua Vôo para o Brasil (2h10 manhã) ou trem noturno para Varanasi (extra) 

08/03  (extra) qui Passeios por Varanasi

09/03  (extra) sex Passeios por Varanasi e trem noturno para Delhi

10/03  (extra) sáb Chegada em Delhi  pela manhã – Dia livre/descanso/compras

11/03  (extra) dom Voo para o Brasil (2h10 manhã) – Chegada no Brasil 16h30 de domingo

Dia a diaDia a dia
Roteiro 23.02 a 07.03Roteiro 23.02 a 07.03
Extra 07.03 a 11.03 (Varanasi)Extra 07.03 a 11.03 (Varanasi)



  

DETALHESDETALHES
Inclui

● Transfer Aeroporto/Hotel na chegada (23 fev) e na volta (07 março) ou (11 extra).
● Acomodação em hotel padrão três estrelas e café da manhã durante o período
● Quarto standart, duplo (haverá acrescimo para quarto individual).
● Entrada em monumentos e palácios, conforme roteiro detalhado.
● Transporte terrestre para os passeios e entre cidades (van/ônibus/trens).
● Guia em português ou com tradução.
● Assessoria para compra de passagens aéreas internacionais e obtenção de visto.

Não inclui
                                            (daremos apoio para obtenção)

● Despesa para visto/passaporte/vacina (obrigatório)
● Seguro de viagem (obrigatório).
● Refeições e passeios não descritos no roteiro.
● Gastos com despesas pessoais.
● Passagem aérea (internacional) – temos agência parceira.



  

    INVESTIMENTO – 12 DIAS/11 NOITES

À vista
      À vista US$ 1100 pacote + 100,00 taxa de inscrição  

Parcelado
Entrada US$ 200,00 + 100,00 taxa de inscrição 

* 5 parcelas de US$ 200,00  
(todas as parcelas devem ser quitadas até 10.02)

Depósito em conta com câmbio de dólar turismo do dia

VÔOS – CUSTO EXTRA
Ethiopian AirLines – Estimativa preço US$ 1100,00
Ida: São Paulo/Delhi - 23/02 (sexta) – 1h da manhã.

Retorno: Delhi /São Paulo - 07/03 (quarta) – 1h30 da manhã.
Passagem parcelada em 6x no cartão com agência de turismo parceira

Quer ficar mais dias?
 Consulte!



  

    TEM ALGUNS DIAS A MAIS?
 INCLUA VARANASI

Custo EXTRA – US$ 220,00 – Inclui:
- 2 trens noturnos (13h aproximadamente cada) 
  - Tour guiado por Varanasi

  - 2 noites de hospedagem  (Varanasi + Delhi) 

Roteiro
- 07/03 – Dia em Delhi + Trem Noturno para Varanasi
- 08/03 – Passeios em Varanasi 
- 09/03 – Passeios em Varanasi + Trem noturno Delhi 
- 10/03 -  Chegada em Delhi pela manhã (descanso/livre) 
- 11/03 – 2:10h (manhã) Vôo de retorno para o Brasil
- 11/03 – 16h30 Chegada em São Paulo

Varanasi é uma das cidades mais sagradas da Índia, é ali, na beira do Rio Ganges, 
que podemos ver diversas expressões da fé hindu, que vão desde oferendas ao 

rio, banhos, a famosa cerimônia com mantras no fim de tarde, opasseio de 
barco no nascer do sol no rio e até mesmo a cremação de corpos.

Poderemos viajar com um pequena mala para Varanasi e deixar as bagagem em 
em Delhi. 

Atendendo a pedidos!
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