
10 dias | 09 noites

Delhi, Jaipur, Agra, Jhansi, Orchha, 
Khajuraho e Varanasi

Índia Clássica



Dia 1 | Delhi

Chegada ao aeroporto. Traslado ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 2 | Delhi

Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita à Nova Delhi e Delhi Antiga, passeio em Rikshaw. À 

tarde, visita aos pontos turísticos mais importantes como: La Jama Masjid, Raj Ghat, Tumba de 

Humayum, Qutub Minaret e Gurdwara Bangla Sahib. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 3 | Delhi- Jaipur

Café da manhã no hotel e check out. Saída a Jaipur (aprox. 6 horas terrestre). Chegada e 

traslado ao hotel. Check-in e hospedagem.

Dia 4 | Jaipur

Café da manhã no hotel. Saída em veículo privado para realizar passeio ao Forte Amber. A 

subida ao Forte será realizada em elefantes ou em jipe. Pela tarde visita ao Palácio Real, museu 

e observatório. Em seguida, passeio pelo mercado de Jaipur, onde se pode comprar artesanato 

e têxteis entre tantos produtos oferecidos. Para as mulheres que desejarem haverá aplicação 

de tatuagem de henna nas mãos. Logo passeio de Tuk Tuk, por Jaipur.

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 5 | Jaipur - Agra

Café da manhã no hotel e check out. Saída a Agra (aprox. 5 horas terrestre), no caminho visita a 

Fatehpur Sikri. Chegada ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 6 | Agra

Cedo pela manhã, visita ao Taj Mahal. Café da manhã no hotel e saída para visitar o Forte 

Vermelho. A tarde, tempo livre para atividades independentes. Retorno ao hotel e 

hospedagem.

Dia 7 | Agra- Jhansi- Orchha- Khajuraho

Café da manhã no hotel e check out. Traslado a estação de trem para embarque no trem até 

Jhansi. Chegada a Jhansi, assistência e traslado até Khajuraho. No caminho, visita a Orchha. 

Chegada ao hotel, check-in e hospedagem.

Roteiro



Dia 8 | Khajuraho- Varanasi

Café da manhã no hotel. Manhã livre.

À tarde, traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino a Varanasi. Chegada, 

traslado ao hotel e check-in. Visita noturna Ghats para a cerimônia de Aarti. Retorno ao hotel 

e hospedagem.

Dia 9 | Varanasi

Café da manhã no hotel. Saída para passeio de barco pelo rio Ganges. À tarde, visita a cidade 

de Sarnath. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 10 | Varanasi- Delhi

Café da manhã no hotel e check out. Traslado ao aeroporto para embarque no voo com 
destino a Delhi. Chegada a Delhi e embarque no voo de retorno. Fim dos serviços.

Roteiro

• 09 noites de hospedagem sendo

• Café da manhã diário 

• Traslados de chegada e saída conforme programa em veículo com ar-condicionado

• Visitas e entradas conforme o programa;

• Passeio de Rikshaw em Velha Delhi

• Filme de Bollywood no cinemaRaj Mandir.

• Passeio nas costas do elefante ou em jipe no Forte Amber, Jaipur.

• Passeio de barco no Rio Ganges em Varanasi

• Aula de Yoga em Varanasi

• Guias em espanhol;

• Bilhete de trem Agra-Jhansi;

• Kit Mercatur Premium

O programa inclui



• Valores vigentes para viagens realizadas até março 2022, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Obrigatório certificado internacional da vacina da febre amarela.

• Passagem aérea internacional;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

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

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

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

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

e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Formas de pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

O programa NÃO inclui

Observações:



Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 

categorias de hotéis e valores.  

Cidade X
Categoria

5* luxo 5* standard 4* superior

Delhi The Oberoi
Le Meridien

The Suryaa

Jaipur The Oberoi Rajvilas ITC Rajputana Hilton

Agra
The Oberoi 
Amarvilas

ITC Mughal
Double Tree by

Hilton

Khajuraho The Lalit Radisson Radisson

Varanasi Brijrama Place Madin Hotel Madin

Período Base 5* luxo 5* standard 4* superior

Abril a 
setembro 

2021

Duplo 2846 1646 1511

Single 4628 2193 1925

Outubro 
2021 a 

março 2022

Duplo 5186 2032 1721

Single 9239 2960 2341

Suplemento voo Khajuraho-Varanasi e 
Varanasi-Delhi, em classe econômica, sujeito 

a câmbio
469

Suplemento para guia acompanhante em 
espanhol

1268

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


