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Roteiro 2019 – Pacote Adicional
06/10 a 13/10

06/10/2019: Delhi – Varanasi (voo)
Voo Delhi para Varanasi. Dia Livre. Caminhada pela cidade, visita aos templos locais.
07/10/2019: Varanasi – Delhi (voo)
Aarti pela manhã, aula de yoga social, café da manhã. Passeio de barco pelo rio Ganges. Tarde livre. Fim
da tarde, voo para Delhi.
08/10/2019: Delhi – Dharamshala (voo)
Ida a Dharamshala de avião, dia livre.
09/10/2019: Dharamshala
Opcional trekking até a Montanha Triund para avistar mais de perto as montanhas com as geleiras do
Himalaya, ida e volta no mesmo dia. Saída bem cedo para subirmos e descermos a montanha sob a luz do
sol. A elevação do cume está entre 2.810 e 2.875 metros. Serão cerca de 6km de subida. Deve estar
preparado com roupas de frio para passarmos algumas horas na base desfrutando a paisagem.

10/10/2019: Dharamshala - Amritsar (carro)
Meditação em templo budista, visita ao templo e moradia do Dalai Lama. Ida para Amritsar de carro.
11/10/2019: Amritsar
Visita pela cidade histórica conduzida por um guia local. Almoço no Golden Templo. Visita ao Golden
Templo. Haverá opção de passar a noite no templo que funciona por 24horas para meditar pela
madrugada.
12/10/2019: Amritsar – Delhi (voo)
Manhã livre. Retorno à Delhi durante o dia, de avião.
13/10/2019: Delhi
No inicio da madrugada, voo de retorno para o Brasil.

Investimento:
Por pessoa em quarto duplo, em hotel 3 estrelas
Opções de pagamento:
À vista 10% de desconto
Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 750
TOTAL
Entrada no ato da inscrição
Parcelado a diferença até 15/09 com 5% de desconto
Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 750
TOTAL
Entrada no ato da inscrição
Parcelado com juros 2.99% a.m.
Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 750
TOTAL
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2.580
3.000
5.580
1.000
1.940
3.000
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1.000
2.200
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6.200

Acréscimo para quem desejar quarto individual durante a viagem: U$ 230 a ser pago em dólar
na Índia.

Hotéis - Categoria 3 estrelas
New Delhi
Dharamshala
Amritsar

The Allure
Bobs N Barley
Clarks Inn

O Pacote inclui (para as 7 Noites):
» Hospedagem nos hotéis mencionados com café da manhã
» Todas as excursões detalhadas no Roteiro
» Todos os transfers para hotéis e aeroportos
» Assistência nos aeroportos e estações
» Voos Delhi – Dharamshala, Amritsar – Delhi

» Guia turístico em Inglês ou Espanhol em Amritsar no tour pela cidade
» Entradas em todos os monumentos
» Gorjetas principais
» Todos os impostos e taxas pertinentes (exceto as taxas aeroportuárias)
O custo total NÃO inclui:
» Voo internacional
» Visto Indiano
» Vacina Febre Amarela
» Taxas aeroportuárias
» Almoços e Jantares, exceto aqueles explicitamente mencionados no roteiro
» Seguros e despesas médicas de qualquer espécie
» Despesas oriundas de circunstâncias imprevisíveis tais como atrasos e cancelamentos de vôos, escalada
nos preços da tarifas aéreas, greves e calamidades naturais
» Gastos de natureza pessoal, tais como ligações telefônicas, lavanderia, bebidas, refeições, gorjetas etc.
» Suplementos para utilização de máquina fotográfica em museus e monumentos

Importante:
Nota 1: É necessário o mínimo de 6 viajantes para a viagem se confirmar
Nota 2: Data limite para inscrição e confirmação do grupo: 01 de setembro de 2019
Nota 3: tarifa de voo sujeita à alterações no momento da emissão do bilhete, portanto poderá
haver diferença a ser paga quando o grupo se confirmar
Nota 4: R$ 1000 é o valor da inscrição e NÃO será reembolsado caso o viajante desista da viagem,
caso pagamento seja total no crédito este valor será descontado no ato do reembolso.

