
(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensão - Srinagar 
4 Dias / 3 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

 

1º Dia – Delhi / Srinagar 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Srinagar. Chegada e traslado ao 
hotel ou houseboat (casa flutuante). À tarde, passeio de “shikara” (barco tradicional) no lago Dal (passeio sujeito a 

condições climáticas). Hospedagem.  
 

2º Dia – Srinagar 
Saída pela manhã para visitar os belos jardins Mughal de Nishat e Shalimar, construídos durante o período mogul. Em 
seguida, visita à Mesquita Hazratbal. Durante o caminho de volta, parada no Empório de Artesanato, onde encontrarão 

tapetes, xales, joias, entre outros produtos feitos à mão. Por fim, visita ao Templo Shankaracharya. Tarde livre para 
atividades pessoais. Hospedagem. 
 
3º Dia – Srinagar 

Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
4º Dia – Srinagar / Delhi 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Srinagar para embarque em voo com destino a Delhi. Chegada ao 
Aeroporto Internacional de Nova Delhi e fim de nossos serviços.   
  
 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Delhi / Srinagar / Delhi, emitida pelo operador local; 
- 03 (três) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída e passeios em confortável veículo privativo com ar condicionado; 

- Visitas acompanhadas por um guia local em idioma inglês; 

- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 04 (quatro) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
   

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
 
- Desde 9 de junho de 2019, o ingresso de entrada ao Taj Mahal possui duração de três horas. Os visitantes terão três 
horas para concluir seus passeios, desde o momento da entrada até a saída. Além disso, se os turistas excederem seu 

prazo de três horas, terão que pagar uma quantia extra, equivalente ao valor do bilhete, no portão de saída. O horário 

de entrada também será aplicado e os visitantes que não chegarem a tempo terão que comprar um novo ingresso para 
visitar o monumento. 
 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 

dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg + bagagem de mão de até 7 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
- A Índia é um destino fascinante. Porém, alguns lugares não oferecem uma infraestrutura turística adequada. Os 
viajantes precisam estar preparados para eventuais imprevistos, devido à cultura do país. Caso contrário, 
aconselhamos a escolher outro destino; 
 

- Como os hotéis da Índia não seguem uma padronização turística internacional em sua classificação por estrelas, 
muitas vezes ofereceremos combinações de hotéis, mediante uma classificação que julgamos ser condizente com as 
condições dos hotéis, com a ajuda de nossos operadores locais. Não aconselhamos a hospedagem em hotéis de 
categoria inferior à turística, por não apresentar condições de higiene e infraestrutura adequada. Zelamos pelo conforto 
de nossos clientes; 
- Em qualquer aeroporto na Índia é solicitado a confirmação da reserva aérea nacional ou internacional. Portanto, 
recomenda-se levar uma cópia do bilhete aéreo ou salvar o e-ticket no celular; 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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- Em 2017, a enorme cúpula de mármore branco do Taj Mahal, em Agra, passará por uma limpeza para eliminar a 
camada amarelada provocada pela poluição. O monumento será cercado por andaimes de ferro e a reforma deve durar 
cerca de seis meses ou mais. Isto significa que o visitante não será capaz de ter uma visão clara de todo o mausoléu; 

- Os templos de Lótus e Akshardham estão fechados às segundas-feiras; 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

INDIA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto 

✓  

Brasileiro necessita de visto de entrada 

válido para uma permanência de até 30 

dias na Índia. O visto eletrônico deve ser 

solicitado pelo site 

www.indianvisaonline.gov.in 

Certificado Internacional de Vacina contra 

Febre Amarela 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de 

até 10 (dez) dias antes do embarque 

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

http://www.indianvisaonline.gov.in/

