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Deccan Odyssey 
Indian Sojourn Journey 

08 Dias / 07 Noites 

Saída: Datas pré-determinadas 

28 anos de experiência e qualidade! 

Em pleno século 21, a terra de figuras inspiradoras como Buda e Gandhi ainda mantém suas cores e misticismo. A 
Índia é um destino fascinante, onde o passado e o presente se misturam, assim como o misticismo e a ciência, o 
eterno e o passageiro. Suas cores, seus cheiros, seus templos e palácios nos envolvem aos poucos. Ao final, a 
surpresa: a sensação de que a Índia nos tira do eixo e que ninguém volta de lá a mesma pessoa que foi.  
 

 
1º Dia – Sábado - ... / Mumbai  
Chegada em Mumbai, recepção e traslado à estação Chhatrapati Shivaji para check in no trem às 15h30. Após as 

formalidades, aproveite um drink refrescante enquanto o trem segue em direção a Vadodara. Jantar e pernoite a 

bordo. 
Observações: durante o check in, tenha em mãos seu voucher, ticket do trem, passaporte e os principais 
documentos. É um procedimento padrão escanear e revistar as bagagens no momento do embarque. 
 
2º Dia – Domingo - Vadodara 
Após o café da manhã, desembarque em Vadodara uma das mais importantes cidades de Gujarat. A primeira visita é o 

Patrimônio Histórico Mundial da UNESCO, o parque arqueológico de Champaner-Pavagadh, a única cidade islâmica pre-
Mughal que permaneceu intacta. O lugar compreende temlos, palácios, estruturas agrícolas e mais. Após a visita, 
reembarque no trem para um delicioso almoço. À tarde, visita ao Museu Maharaja Fateh Singh, conhecido não só por 
seu ótimo acervo, mas também pela sua estrutura magnífica. Em seguida, um chá da tarde no maravilhoso Palácio 
Laxmi Vilas, a residência da realeza ainda nos dias de hoje. Aprecie uma especial performance típica acompanhada dos 
pratos reais. Retorno ao trem, enquanto segue em direção a Udaipur. Pernoite a bordo. 
 

3º Dia – 2ª feira - Udaipur 
Café da manhã a bordo do trem com as encantadoras montanhas Aravali, ma Cidade do Lago – Udaipur. Popular por 

ser uma das mais românticas cidades da Índia. Desembarque para um passeio pela cidade, explorando o conhecido 
Palácio da Cidade, que levou 400 anos para ser edificado. A construção se iniciou em 1559 por Maharana Udai Singh II 
nas margens orientais do Lago Pichola. Durante o passeio, embarque no barco para um passeio nas águas calmas do 
lago e, assim, observar o Palácio de vários ângulos.  
Após o almoço, passeio a pé pela velha Udaipur. Ali é possível ter contato com roupas típicas, joalheria, caixas de 

madeira e diversos artesanatos. Retorno ao trem para jantar a bordo, enquanto o trem segue para Jodhpur. Pernoite a 
bordo. 
 
4º Dia – 3ª feira - Jodhpur 
A Cidade do Sol de Rajasthan – Jodhpur é o cenário do quarto dia de viagem. A capital do reino de Mar abriga templos, 
fortalezas e palácios incríveis, com o deserto de Thar ao fundo. Após o café da manhã, escolha entre visitar um hotel 

de luxo para relaxar no spa ou visitar uma aldeia tradicional Bishnoi junto com as vilas de oleiros e tecelãs, conhecendo 
um pouco da vida dos locais.  
Após o almoço à bordo, passeio na Cidade Azul para explorar o poderoso Forte Mehrangarh, situado entre as areias 
marrons do Thar. Um dos maiores fortes do país foi erguido por Rao Jodha em 1459, em uma montanha de 150m de 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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altura. Uma parte se tornou um museu, feito de palanques reais, armas, pinturas, fantasias, pertences pessoais da 
realeza e muito mais. Não deixe de visitar a colorida Galeria Turban. Esta visita é seguida por uma caminhada pela 
cidade para vislumbrar a vida dos habitantes locais. Caminhe pelo mercado da Old Clock Tower e pelos havelis antigos, 

mas extremamente impressionantes. A noite churrasco Marwar especialmente preparaque será servido no pátio real do 
Forte Mehrangarh. De volta ao trem para pernoite, quando começa sua jornada em direção ao próximo destino, a 

cidade mogol de Agra. Pernoite a bordo. 

 
5º Dia – 4ª feira - Agra 
Chegada pela manhã em Agra, casa de uma das mais magníficas joias da arquitetura, contruída pelos imperadores 
Mughal. Após o café da manhã visita o Taj Mahal, uma das Sete Maravilhas do Mundo. Construída por Shah Jahan em 
memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal, este mausoléu de mármore branco que levou 22 anos para ser 
finalizado e está inteiro enfeitado com pedras preciosas e semipreciosas. Almoço em um hotel na cidade. Em seguida, 
visita ao túmulo de Itmad-ud-Daulah, apelidado de “Baby Taj”. É outro adorável mausoléu de mármore, que foi 

encomendado por Nur Jahan, esposa do imperador Jahangir em memória de seu pai, Ghiyas Beg. Visita também ao 
poderoso Forte de Agra, outra jóia arquitetônica de Mughal. Enquanto parte do complexo fortificado em arenito 
vermelho foi construído pelo imperador Akbar, a outra é em mármore branco, construída pelo Imperador Shah Jahan. 
O complexo tem inúmeras estruturas em seus limites.  
Ao final do passeio, escolha entre uma sessão de spa relaxante em um hotel popular da cidade ou pode visite os 

mercados locais de Agra, populares para ornamentos em estilo Mughal e artefatos especiais com inscrustações de 
mármore. De volta a bordo do trem para jantar e pernoite, enquanto parte para Sawai Madhopur. Pernoite a bordo. 

 
6º Dia – 5ª feira - Sawai Madhopur – Ranthambore National Park 
O trem se aproxima de Sawai Madhopur, em Rajasthan, conhecida pelo famoso Parque Nacional Ranthambore. Um dos 
maiores parques nacionais do norte da Índia, também famoso por abrigar uma população de grandes felinos – uma das 
maiores reservas de tigres. O café da manhã será servido cedo e, em seguida, partida para um safari na vida selvagem 
do parque nacional. Além dos felinos, podem-se observar, também, outros mamíferos e aves. Ao todo, são 272 

espécies que residem no parque, além dos pássaros migratórios.  
Almoço servido no trem. Pela tarde, é possível fazer um tour para imergir na cultura local e conversar com a população 
nativa. Finalize saboreando o chá em uma loja de caça popular da família real da região. À noite, de volta a bordo do 
trem, jantar e pernoite, com destino a cidade rosa de Rajasthan, Jaipur. 
 
7º Dia – 6ª feira - Jaipur 
Explore a capital de Rajasthan, Jaipur, conhecida por ser vibrante e esplendorosa. Após o café da manhã, desembarque 

para visitar o Forte de Amer. Um dos fortes mais famosos do estado, foi encomendado por Raja Man Sing em 1592. 

Seu topo proporciona uma bela vista para o Lago Maota e seu interior revela diversas estruturas maravilhosas. No 
caminho para o Amber Fort, explore o Hawa Mahal, também conhecido como Palácio dos Ventos. Esta estrutura de 
arenito rosa é conhecida pela sua distinta e interessante construção semelhante a uma teia de aranha.  
A próxima atração a ser visitada é o Palácio da Cidade, um adorável complexo conhecido por suas portas esculpidas, 
jardins, belos palácios, pátios e um museu com um excelente acervo. Visite o Patrimônio Mundial da UNESCO - Jantar 
Mantar, um observatório astronômico construído por Sawai Jai Singh no século XVIII. Desfrute de um almoço suntuoso 

em um hotel da cidade. Tarde livre para visita aos mercados locais ou relaxe em um hotel de sua escolha na cidade. Ao 
anoitecer, embarque no trem para pernoite. 
 
8º Dia – Sábado - Delhi / ... 
Após o café da manhã a bordo, desembarque na estação Delhi Cantt Railway, traslado (privativo) ao aeroporto de New 
Delhi e fim dos nossos serviços. 

 

O que inclui 
- 7 (sete) noites a bordo do Deccan Odyssey; 
- Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar); 

- Bebidas não alcoólicas incluídas; 
- Passeios mencionados no roteiro com guia acompanhante falando inglês; 
- Presidential Suite inclui carro e guia inglês privativo para os passeios; 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Seguro viagem; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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TREM DECCAN ODYSSEY 
Indian Sojourn 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Datas de saídas do 
trem 

Cabine 
Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

30Mar’19 
12Out’19 
9Nov’19 
7Dez’19 

4Jan’20 
25Jan’20 
29Fev’20 
28Mar’20 

Deluxe 4.830 6.734 18.933 26.397 

Suíte Presidencial 7.292 14.584 28.584 57.169 

A incluir imposto de 5%. Consulte-nos 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,92 da 
data de 08/02/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
 
 
 

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;  

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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- 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; 
 
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/

