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Roteiro 2019 – Pacote Principal 

22/09 a 06/10 

 

22/09/2019: Saída do Brasil – Voo Internacional 

Voo internacional com destino a Delhi. Necessário chegar no aeroporto de Guarulhos no dia 21 às 21h30, 

pois embarcarmos ou no voo da Ethiopian que parte às 01:00 ou da Emirates que parte às 01:25 do dia 

23. 

 

23/09/2019: Delhi 

Chegada e descanso. Visita ao Asharam Zorba the Budha (almoço e meditação). Visita ao Portal da Índia. 

 

24/09/2019: Delhi – Jaipur (carro) 

Visita ao Lotus Temple e Akshardham Temple em Deli. Depois seguimos viagem até Jaipur. 

 

25/09/2019: Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra (carro) 

Visita ao Amber Fort, Hawa Mahal (Palácio dos Ventos) e o Palácio da Cidade. À tarde, seguimos viagem 

até Agra, parando para conhecer Fatehpur Sikri – a cidade abandonada construída pelo imperador mughal 

Akbar para ser sua nova capital. 

Índia 2019 



26/09/2019: Agra – Jhansi (trem) – Khajuraho (carro) 

Visita ao Taj Mahal e Mehtab Garden. Depois, Vamos à Jhansi de trem e de lá, seguimos até Khajuraho de 

carro. 

 

27/09/2019: Khajuraho  

Pela manhã teremos o prazer de ouvir o Swami Ganga que nos oferecerá uma aula sobre a história do 

tantra, almoço e jantar no hotel e práticas no salão a tarde e noite. 

 

28/09/2019: Khajuraho  

Pela manhã seremos conduzidos pelo Swami Ganga a uma meditação dentro de um dos templos. Restante 

da manhã livre, almoço e jantar no hotel e práticas no salão a tarde e noite. 

 

29/09/2019: Khajuraho – Jhansi (carro) – Delhi (trem) 

Retorno à Jhansi de carro e ida à Delhi de trem. 

 

30/09/2019: Delhi-Dehradun (voo) – Rishikesh (carro) 

Meditação no Parmarth Niketan no por do sol e participação do Aarti no Partmarth. 

 

01/10/2019: Rishikesh 

Ver o nascer do sol, possível aula de yoga, visita a Vashista Cave e meditação na beira do Rio Ganges; 

retorno ao hotel com tarde e noite livre. 

 

02 e 03/10/2019: Rishikesh 

Manhã livre, tarde e noite com práticas no salão sendo que a maioria delas serão exclusivas para as 

mulheres, conduzidas pela Aysha Almee – Poderes do Feminino 

 

04/10/2019: Rishikesh 

Manhã e parte da tarde livre, saída às 16hs do Hotel para Haridwar participarmos do Aarti 

 

05/10/2019: Rishikesh – Dehradun (carro) – Delhi (voo) 

Retorno para Deli pela manhã, visita ao templo Sikh Gurdwara Bangla Sahib e tempo para compras no 

Main Bazar e descanso no hotel para seguirem viagem no final da noite. 

 

06/10/2019: Delhi 

Voo de retorno para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 



Investimento: 

 

Por pessoa em quarto duplo, em hotel 3 estrelas 

Opções de pagamento:  

 À vista 12% de desconto   R$           7.088  
 Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 1 mil   R$           4.000  

 TOTAL   R$         11.088  

 Entrada no ato da inscrição   R$           1.000  
 Parcelado a diferença, quitando até 15/09 com 8% de desconto   R$           6.672  

 Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 1 mil   R$           4.000  
 TOTAL   R$         11.672  

Entrada no ato da inscrição  R$           1.000  

Parcelado com juros 2.99% a.m.  R$           7.600  
Em espécie - Dólar a ser entregue na Índia, cerca de U$ 1 mil  R$           4.000  

TOTAL  R$         12.600  

 

Acréscimo para quem desejar quarto individual durante a viagem: U$ 450 a ser pago em dólar 

na Índia. Não é possível desistência desta opção após contratação do mesmo. 

 

Hotéis - Categoria 3 estrelas 

New Delhi The Allure 
Agra Atulyaa Taj 

Jaipur Surya Villa 

Khajuraho Harmony Hotel 

Rishikesh Divine Resort 4 estrelas 

 
Aéreo Internacional 

Embarcaremos ou no voo da Emirates que parte dia 23 às 01:25 ou no voo da Ethiopian que parte 

dia 23 às 01hs, portanto nos encontraremos no aeroporto às 21h30 do dia 22/09. 

O investimento varia entre R$ 3800 e R$ 4800, sabendo que quanto mais próximo a data de 

embarque há maior possibilidade deste custo aumentar.  

Caso você tenha milhas poderá utilizar na compra. Indicaremos a agência Show de Viagens para 

emissão das passagens. Eles oferecem taxa de serviço de emissão reduzida pela parceria que 

temos. As taxas de embarque serão pagas na primeira parcela e restante do valor poderá ser 

parcelado. O número de parcelas varia entre as companhias aéreas. Geralmente são 5 parcelas. 

 

 

 



Custos Adicionais 

O visto on line tem o custo U$ 60 e cada viajante é responsável pela emissão do seu visto. Se 

necessário indicaremos o serviço de consultoria que terá um custo exta. 

É obrigatório ter a carteirinha valida da vacina contra febre amarela. É possível tomar 

gratuitamente. 

Para alimentação sugiro que reserve U$ 300 

É comum realizar compras durante a viagem, prefira levar dólar em espécie para trocar pela 

moeda local. Alguns estabelecimentos aceitam cartão de crédito, mas em cidades menores é mais 

raro. 

 
O Pacote inclui (para as 13 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 

» Passeio de elefante em Jaipur 

» Almoço com meditação no Asharam Zorba the Budha (um dia) 

» Salão do Divine Resort dia 02 e 03/10 

» Voos Delhi – Dehradun – Delhi 

» Trens Agra – Jhansi – Delhi 

» Guia turístico em Português ou Espanhol 

» 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 

» Ligações e Internet 

» 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 8 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, 

se o pagamento for total no crédito será descontado este valor no ato do reembolso. 


