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Festival das Cores – HOLI

DELHI | AGRA | JAIPUR | PUSHKAR | UDAIPUR | DELHI 

DESTINO 

INÍCIO

DIA DO HOLI

DURAÇÃO

INDIA 

16 de Março 2019

21 de Março 2019

11 dias / 10 noites 

ROTA



Destinos

DELHI 

Talvez não haja outra capital do mundo tão rica em história e lendas como a 
capital indiana, Delhi. Atraiu mongóis, turcos, persas, afegãos e britânicos, os 
quais contribuíram para o seu passado glorioso, mas turbulento. Hoje, as 
cidades gêmeas de Old e New Delhi ainda intrigam indianos e turistas como a 
capital cultural e política da maior democracia do mundo.

AGRA 

As tradições atribuem a fundação da atual cidade de Agra, situada às margens 
do rio Yamuna, a Raja Badal Singh por volta de 1475 dC. De acordo com uma 
lenda antiga, o nome de Agra é derivado de Agrabans dos doze bosques de 
Brijmandala, onde se diz que o adolescente Krishna se divertiu com seus 
companheiros. Agra entrou no centro das atenções durante o governo do rei 
afegão Sikandar Lodhi - que fez dela a capital do seu império. Mais tarde, em 
1526 d.C., o imperador mughal Babar assumiu a tarefa de governa-la. Os 
próximos cem anos de Agra testemunharam a ascensão da pompa e do 
esplendor de três grandes monarcas mongóis - o imperador Akbar, Jehangir e 
Shahjahan. Nos tempos modernos, a cidade de Agra é uma próspera indústria 
de tapetes e artigos de couro; escultores de arenito e mármore, alguns dos quais 
afirmam ser descendentes diretos dos artesãos que ajudaram a construir o Taj 
Mahal.

JAIPUR 

Jaipur foi fundada por Maharaja Sawai Jai Singh II em 1727. É a 
única cidade no mundo que simboliza as nove divisões do Universo através de 
nove setores retangulares que o subdividem. O arquiteto que formalizou os 
planos da cidade sobre a Shilpa Shastra, o épico tratado hindu sobre 
arquitetura, misturou-a com a sublimidade das influências mongóis e 
jainistas daqueles tempos. A cidade foi pintada de rosa em 1853 em 
homenagem à visita do príncipe Albert. Exceto pelo tráfego intenso de 
bicicletas, carros e ônibus, pouco parece ter mudado.



Destinos 

PUSHKAR 

A aldeia de Pushkar fica a 11 km de Ajmer, na borda do deserto e abriga um dos 
lagos mais sagrados da Índia. Há 52 ghats ao redor do lago e numerosos 
templos. O templo de Brahma, especialmente, atrai peregrinos o ano todo. 
Além de seu significado religioso, Pushkar é conhecida por sua feira de gado e 
camelo realizada todos os anos no mês de Kartik (outubro / novembro), que atrai 
milhares de visitantes. 

UDAIPUR 

Situado entre as colinas Aravalli ao sul do Rajasthan, Udaipur (cidade do nascer 
do sol) é uma bela cidade considerada como uma das mais românticas da 
Índia. Apresentando uma imagem encantadora de palácios de mármore, 
lagos tranquilos, jardins atraentes e colinas verdes, tem sido chamado de "a 
Veneza do Oriente". Foi fundada por Maharana Udai Singh II em 1568 como 
uma cidade fortificada tradicionalmente planejada, cheia de palácios, templos e 
havelis. A cidade também se tornou um centro de artes cênicas, pintura e 
artesanato.



16 Mar 2019 Chegada em Delhi

Chegada a Delhi. Desembarque, recepção e traslado ao hotel escolhido. Dia 
livre e pernoite. 

17 Mar 2019 Delhi 

Após o café da manhã  seguiremos para tour combinado de Old e New Delhi. O 
passeio começa com uma visita a Raj Ghat, um memorial a Mahatma Gandhi. 
De lá seguiremos para Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia. 
Embarcaremos em riquixás em uma jornada através de vielas e becos 
incrivelmente pequenos na área ao redor de Chandni Chowk (rua de prata), uma 
das áreas de mercado mais antigas da Índia e certamente uma das mais 
movimentadas. Na parte da tarde seguiremos para Nova Delhi, que reflete o 
legado deixado pelos britânicos. Visitaremos a Qutub Minar, a torre de pedra 
mais alta da Índia, e em seguida, o túmulo de Humayun, construído pela viúva 
do segundo imperador mogol, Humayun. Um monumento notável no estilo indo-
persa, um precursor do Taj Mahal. Visitaremos também o imponente Portão da 
Índia, o prédio do Parlamento e  Rashtrapati Bhawan, a residência do 
Presidente. Pernoite em Delhi. 



18 Mar 2019 Delhi/Agra 

Após o café da manhã seguiremos com direção a Agra (204 Kms / 05 Hrs). À 
tarde, visitaremos o Forte de Agra, que é um excelente exemplo da 
arquitetura mogol. No pôr do sol visitaremos o Taj Mahal. Pernoite em 
Agra. 

Após o café da manhã seguiremos para Jaipur (24o Kms / 07 Hrs), visitando 
Fatehpur Sikri durante o trajeto. Os reinos do Rajastão são um legado duradouro 
da história da Índia e o estado do Rajastão é uma terra dotada de fortes 
invencíveis, palácios magníficos, dunas de areia e grandes lagos. Nenhuma 
outra região do país reúne os muitos paradoxos da Índia, assim como a terra 
desértica do Rajastão. De longe, é a região mais colorida da Índia. A cidade de 
Jaipur (cidade Rosa), cercada por colinas escarpadas, abriga um forte 
formidável, belos palácios, mansões e jardins espalhados por todo o seu recinto. 
Pernoite em Jaipur. 

19 Mar 2019 Agra/Jaipur 



20 Mar 2019 Jaipur 

Após o café da manhã seguiremos até a antiga capital Amber para visita ao 
fabuloso Amber Fort. Maharaja Mansingh, General de maior sucesso do 
Imperador Mughal Akbar, iniciou a construção do Forte Amber no século 
XVII. Antes do Palácio da Cidade ser construído em Jaipur, Amber era a
sede do poder. Subiremos no lombo de elefantes ou em jipe até a fortaleza
(passeio de elefante está sujeito a disponibilidade) e uma vez no topo, 
passearemos pelo amplo complexo de pátios e corredores. A parte mais 
fascinante, talvez, seja a Sheesh Mahal (sala dos espelhos), onde uma 
única luz de lamparina é refletida nos muitos espelhos, iluminando a sala.

À tarde, visitaremos o Palácio da Cidade, um impressionante complexo de 
requintados palácios, jardins e pátios, arte decorativa e portais esculpidos. O 
museu do palácio abriga coleções de manuscritos raros, arsenais, fantasias, 
tapetes e pinturas em miniatura. Caminharemos até o adjacente Jantar 
Mantar ou Observatório Astronômico feito pelo marajá de Jaipur, construído 
em 1726 e é uma das cinco maravilhas astronômicas construídas por Sawai 
Jai Singh e faz previsões precisas até hoje. Durante o passeio, tabém 
faremos uma parada para ver o Palácio dos Ventos, também conhecido 
como Hawa Mahal. Pernoite em Jaipur. 



Jaipur/Pushkar 

Após o café da manhã seguiremos para Pushkar (150 KMS / 03.30 horas). A 
aldeia de Pushkar fica a 11 km de Ajmer, na borda do deserto e abriga um 
dos lagos mais sagrados da Índia. Há 52 ghats ao redor do lago e numerosos 
templos. O templo de Brahma, especialmente, atrai peregrinos o ano todo. 
Sendo uma cidade religiosa, o álcool e a comida não vegetariana são um 
tabu. Um Aarti (uma cerimônia de oração hindu), será organizado 
especialmente quando estivermos por lá. Quando os cantos começam, a 
atmosfera é preenchida com a fragrância de incensos e rosas e o som dos 
sinos tocando. Pernoite em Pushkar. 

 22 Mar  2019  

21  Mar  2019 Jaipur(Festival Holi)

Após o café da manhã seguiremos para o Haveli para desfrutar do 
festival Holi com a família real. Desfrutaremos de música e muita dança!

A seguir, os destaques do Holi Festival, realizado no Haveli:

• Pajama & Kurta (camisa  e calça tradicionis indianas na cor branca).
• Brincadeiras com cores extraidas de ervas
• Uma garrafa de cerveja
• Programação cultural com danças típicas
• Almoço

Depois do almoço retorno ao hotel e restante da tarde livre. 
Nota: Durante o Holi, monumentos, mercados e lojas estarão fechados. 
Pernoite em jaipur



23 Mar 2019 Pushkar/Udaipur 

Após o café da manhã seguiremos para Udaipur (330 KMS / 7 horas) e 
visitaremos os templos de Ranakpur no caminho, um complexo de templos 
do século XV, construído em mármore branco e requintada ornamentação 
escultural. Cada um dos 1.444 pilares do templo é entalhado com desenhos 
diferentes e formam um curioso jogo de luz e sombra conforme a 
movimentação do sol. Exuberante e impressionante é sem duvida um dos 
templos mais belos do país e um dos locais mais sagrados da fé jainista.  
Pernoite em Udaipur. 

24 Mar 2019 Udaipur 

Após o café da manhã no hotel, partiremos para passeio pela cidade de 
Udaipur, também conhecida como a cidade do nascer do sol. Faremos 
uma visita ao Palácio da Cidade, com vista para o Lago Pichola, visitando 
seus museus e o salão de audiências públicas, as câmaras privadas das 
damas reais no palácio e Sahelion-ki-Badi. À noite faremos um pequeno 
cruzeiro nas águas plácidas do Lago Pichola, visitando o Jag Mandir 
Palace - um lindo palácio insular no meio do lago. Pernoite em Udaipur. 

Udaipur/Delhi 
      9W- 2630 - 13:50/15:20 Hrs 

Após o café da manhã seguiremos para o aeroporto para embarque de 
retorno a Delhi. Chegada, traslado ao hotel e final da tarde livre. Pernoite em 
Delhi. 

26 Mar  2019  Saída de Delhi

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto internacional para voo de 
retorno. 

25 Mar 2019 



VALORES POR PESSOA

 

Preço por Pessoa – Somente 
Parte terrestre e voo interno:

USD 1940,00 em apto Duplo 
USD 2730,00 em apto Single

Grupo de mínimo 02 e máximo 20 

pessoas. 

HOTEL CATEGORIA DE 
QUARTO

Delhi 2 Le Meridien  (5*) Executive Room 

Agra 1 Radisson(5*) Superior  Room 

Jaipur 3 Indana(5*) Executive Room 

Pushkar 1 The Gateway Resort (4*) Standard Room 

Udaipur 2 Ananta Spa  & Resort (5*) Deluxe  Room 

Delhi 1 Pullman Aerocity(5*) Deluxe  Room 

NOITES CIDADES 

Não Inclui:








Voos internacionais
Taxas de Passaportes e Vistos para India
Alimentações nao mencionadas no itinerário
Despesas pessoais de qulquer natureza

Termos e Condições 

Preço Inclui:















10 noites nos hotéis indicados, com café da manhã
Voo interno – Udaipur / Delhi em classe econômica
Acompanhamento de guia de língua espanhola
01 almoço e celebração do festival Holi em Jaipur
Todos os traslados e passeios citados em veículos para o grupo
(maximo 20 pessoas) com ar condicionado e água ilimitada durante
trajetos e visitas.
Mini cruzeiro em barco regular pelo Lago Pichola
Todas as taxas e entradas nos monumentos mecionados
Seguro Viagem



. 




