
                            

 
PACOTE – INDIA & DUBAI 2X1 PROMOCIONAL!!  

 
Período da viagem: de 18 a 29 de ABRIL 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Voo Internacional EMIRATES Guarulhos/ Delhi / Dubai – Guarulhos com franquia de 
bagagem de 02 malas de 23 kilos; 

 Guia de língua em Português; 
 Hotéis 4* com café da manhã Buffet; 

 Alimentação, entradas e visitas conforme itinerário; 
 Traslados previstos em veículos com AC; 
 Assistência de nosso operador local. 

 
ITINERARIO AÉREO: 

 
ITINERARIO DIA A DIA  

 
DIA 18/04 - GUARULHOS a DUBAI (EK 262) 
Embarque em Guarulhos com destino a Delhi via Dubai. 
 

DIA 19/04 - DUBAI a DELHI (EK 510) 
Chegada em Delhi. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso 
representante/guia. Traslado para o hotel. Restante do dia livre.  

 

DIA 20/04 - NOVA DELHI  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

262 18 ABR 01:25 18 ABR 22:35 SAO PAULO (GRU) DUBAI (DXB) 

 

510 19 ABR 04:20 19 ABR 08:55 DUBAI (DXB) DELHI (DEL) 

 

513 25 ABR 04:10 25 ABR 06:35 DELHI (DEL) DUBAI (DXB) 

 

261 29 ABR 09:05 29 ABR 17:00 DUBAI (DXB) SAO PAULO (GRU) 



                            

 
Café da manhã no hotel. Partida para visita panorâmica na antiga Delhi passeando por Red 
Fort e Chandi Chowk Street. O Raj Ghat, belo parque onde Mahatma Gandhi foi cremado após 
seu assassinato. Continuaremos a visita de Nova Delhi, os edifícios do governo, o Portal da 
Índia. Caminharemos pela área do parlamento e pela residência do presidente. Continuaremos 
com a visita do mais importante templo sikh em Delhi, o Gurdwara Bngla Sahib. Também 
visitaremos os templos hindus complexos Akshardham, mostrando a cultura tradicional, 
espiritualidade e arquitetura Hindu. Retornar ao hotel e hospedagem. 
 

DIA 21/04 - NOVA DELHI b JAIPUR 
Café da manhã no hotel. De manhã partida para Jaipur, chegada e check-in no hotel. Jaipur, a 
cidade rosa que deve seu apelido à cor do arenito com que os edifícios da cidade antiga, foram 
construídos. Possibilidade de tomar o tour opcional “PASSEIO RIQUIXÁ” passeio guiado em 
triciclos tradicionais ao longo da parte antiga da cidade. Acomodação. 
 

DIA 22/04 - JAIPUR b AMBER b JAIPUR 
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o Forte Amber (subir montado no elefante (sujeito 
a disponibilidade / descida de jipe). Durante a caminhada, você pode admirar as belas vistas de 
Jaipur, do Lago Maotha e da parede original de Amber. Continuação com a visita do Gaitor, 
onde você pode ver vários memoriais dos reis de Jaipur. Possibilidade de fazer a visita guiada 
opcional “PALACIO REAL DE JAIPUR”. Retorno do hotel e alojamento.  
 

DIA 23/04 - JAIPUR b AGRA 
Café da manhã no hotel. Partida para Agra, chegada e traslado ao hotel. Sobre as margens do 
rio Yamuna, foi a capital do Império Mughal entre 1556 e 1658. À tarde, visita ao Forte 
Vermelho, um Patrimônio Mundial da UNESCO em 1983. O edifício, datado de 1565, e destina-
se como um palácio murado cercado por um poço profundo de água. A fortaleza, que é 
acessado a partir de um portão imponente chamado Amar Singh, contém numerosos palácios 
e edifícios imponentes construído pelo imperador Akbar, e utilizadas em sucessivos governos 
do Império Mughal. Acomodação. 
   

DIA 24/04 - AGRA   
Café da manhã no hotel. Hoje eles vão visitar uma das sete maravilhas do mundo. Taj Mahal, o 
monumento que tornou Agra famosa em todo o mundo e se tornou um símbolo da Índia. É um 
mausoléu que o imperador Shah Jahan construiu em 1631 em honra de sua amada esposa 
Mumtaz Mahal, a senhora do Taj, que morreu ao dar à luz seu décimo quarto filho em 1629. A 
construção, em que 20.000 pessoas participaram, não foi concluída até 1653 e constitui a 
amostra mais representativa da arquitetura de Mughal. Possibilidade de fazer o tour guiado 
opcional “MINI TAJ + JARDINS DE MEHTAB”. Acomodação. 
 

DIA 25/04 - AGRA b DELHI a DUBAI (EK 513) Café da manhã. Traslado para Delhi e tomar um 
voo com destino a Dubai. Chegada em Dubai, assistência e traslado ao hotel.  

 

DIA 26/04 - DUBAI  
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com 
saída em carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Chegada ao acampamento, onde há 
uma noite árabe tradicional com buffet oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens 
de hena e dança do ventre.  
 



                            

 
DIA 27/04 - DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU DHABI”: passando 
por Jebel Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed,  “Praça da União, vila patrimônio e Centro 
Comercial Marina em Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai.  

DIA 28/04 - DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: 
Dubai Creek, área do patrimônio Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia 
de barco tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall com tempo livre 
para compras.  

DIA 29/04 - DUBAI a GUARULHOS (EK 261) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso.  

 

Fim dos nossos serviços 
 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 

NOME CATEGORIA CIDADE 

ITC WELCOME 5* PROMOCIONAL DELHI 

ROYAL ORCHID TONK ROAD 5* PROMOCIONAL JAIPUR  

CLARK CHIRAZ 5* PROMOCIONAL AGRA 

JOOD PALACE 5* / CARLTON 
PALACE 5* 

CROWNE PLAZA DEIRA 5*  
PROMOCIONAL DUBAI 

 

EXCURSOES OPCIONAIS

DUBAI CLÁSSICO 80 USD 

ABU DHABI 125 USD 

 
VALORES COM AÉREO INCLUIDO desde SP 

 

ROTEIRO 
 

PREÇO EM INDIVIDUAL 
 

PREÇO EM DUPLO 
 

PREÇO EM TRIPLO 

INDIA E DUBAI 

2.149 USD 
 

Entrada de R$ 1831.00 e 
saldo em até 9x de R$ 

814.00 

 
1° PAX 2999 USD 

2° PAX FREE!! 
(somente paga as 

taxas!) 
 

Entrada de R$ 2555 e 
saldo em até 9x de R$ 

1136.00

 
USD 1500.00  

 
Entrada de R$ 2555 e 
saldo em até 9x de R$ 

1136.00 

TAXAS E IMPOSTOS 750 USD 750 USD 
 

750 USD 

SUPLEMENTO SAIDA 180 USD 180 USD 
 

180 USD 

O PRECO NAO INCLUI  

 Gastos pessoais 

 Gorjetas obrigatórias (pagas no destino): 45 USD INDIA / 35 USD DUBAI 



                            

 
 Imposto Tourism dírham pago no destino 20 AED por quarto/noite em Dubai 

 Excursões opcionais.ou nenhum serviço não especificado 

 Voos internacionais/nacionais não mencionados como incluídos 

 Nenhum serviço não especificado.  

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% (mais taxas) + 09 x sem juros nos cartões Visa e Master. 

- Entrada de 20% (mais taxas) + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

IMPORTANTE: 

* Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs; 

** Valores em dólares americanos. 

*** As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/datas 
próximas. 

**** A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respeitando as visitas a serem feitas. Nos 
feriados, são oferecidas visitas semelhantes em caso de estarem fechadas. 

**** cambio de dólar referencial a 4,26 do dia 22/10/2019 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação; 

 Certificado Internacional de Febre Amarela 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 


