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Triângulo Dourado com Udaipur 
9 Dias / 8 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Conheça o famoso Triângulo Dourado. Formado pelas cidades de Delhi, Jaipur e Agra, essa viagem contempla os 
principais pontos turísticos da Índia. Em Delhi, a capital, o moderno e o antigo convivem lado a lado. Jaipur, a cidade 
cor de rosa, encanta pelos seus monumentos, palácios e cores e é um excelente local para compras. Não poderia falta 

Agra, onde visitamos o incrível Taj Mahal. 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 – ... / Delhi 
Chegada a Delhi, recepção e traslado ao hotel.  

Restante do dia livre. 

 
2º Dia – Delhi / Udaipur 
No horário oportuno e pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Udaipur, conhecida 
como a “Cidade dos Lagos” ou ainda a “Veneza da Índia”, um verdadeiro oásis no deserto do Thar. Chegada, recepção 
traslado ao hotel.  
À tarde visita ao Palácio da Cidade (City Palace), construído no século XVI às margens do lago Pichola. O 
impressionante complexo de palácios é uma mistura de influências Rajput e Mongol. A metade dele é ocupada pela 

Família Real e a outra parte convertida em museu. Depois, visita ao Templo de Jagdish, construído no século XVII e 
dedicado a Vishnu. Visita a Sahelion-ki Bari, conhecido também como “Jardim das Donzelas”, que era um lugar de lazer 
para as damas da corte. Possui lagos, roseirais e elefantes esculpidos em mármore. Em seguida, passeio de barco 
(compartilhado) pelo lago Pichola, onde terá oportunidade de visitar o Jag Mandir, um pequeno palácio situado numa 
ilha no meio do lago. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

3º Dia – Udaipur 
Após o café da manhã, saída para visitar os antigos templos de Eklingji & Nagda. Eklingji é um grandioso complexo de 

108 templos, sendo o primeiro construído em 734 d.C. Os templos foram belamente esculpidos em mármore e arenito 
e são dedicados a Shiva. Continuação a Nagda, antiga capital de Mewar, onde se encontram vários pequenos e grandes 
templos dedicados a Vishnu, sendo a principal atração os templos Sas Bahu. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
4º Dia – Udaipur / Jaipur 

No horário oportuno e pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Jaipur, a capital do 
Rajastão e conhecida também como a “Cidade Cor-de-Rosa”. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
À tarde saída para visita ao Palácio do Marajá, residência Real que foi convertida em museu. Em seguida, visita ao 
observatório “Jantar Mantar”, construído em pedra e mármore, além de ser o maior do mundo, é também o mais bem 
preservado da Índia. Ainda possui diversos instrumentos, muitos deles ainda em condições de funcionamento. No final 
da tarde, visita ao templo hindu Birla Mandir para presenciar a cerimônia aarti (ritual de reza). Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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5º Dia – Jaipur  

Pela manhã, saída para visitar o Forte Amber, uma fortaleza localizada a 11 Km de Jaipur. A subida até a entrada 
principal pode ser feita de jeep. Dentro do Forte, visita ao Jag Mandir ou Hall da Vitória. No interior, está o famoso 
Sheesh Mahal, um quarto com paredes e teto repletos de pedaços de espelhos, os quais foram importados da Bélgica. 

No caminho para o Forte haverá uma breve parada para tirar fotos do Palácio dos Ventos “Hawa Mahal”, local de onde 
as mulheres da corte dos antigos marajás podiam assistir os eventos que aconteciam na cidade por trás das janelas 
cobertas. Tarde livre. Para os que gostam, sugerimos aproveitar para compras uma vez que a cidade de Jaipur oferece 
excelente opções. Hospedagem. 
 
6º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (237 Km – aprox. 6h) 

Cedo pela manhã, viagem de aproximadamente 6h com destino a Agra. Durante o percurso, breve parada para 
conhecer Fatehpur Sikri, cidade construída pelo Imperador Akbar em 1569, que em menos de duas décadas foi 
abandonada por escassez de água. Toda construída em granito vermelho, a cidade permanece preservada até os dias 
atuais. Visitas às extraordinárias e bem preservadas construções, incluindo a Mesquita Jama Mashid, a tumba de Saim 
Chisti e Panch Mahal Palace, além de outros palácios que contam a grandeza e esplendor do império Mongol.  
Chegada a Agra, e visita ao Mausoléu mais conhecido do mundo, o Taj Mahal. Construído a mando do Imperador Shah 
Jahan como símbolo de seu amor a sua esposa, Mumtaz Mahal, que morreu no parto de seu 14º filho. Ao pôr do sol, o 

Taj Mahal se tinge de cor-de-rosa e se torna ainda mais mágico.  Traslado ao hotel. Hospedagem. 
OBS: O Taj Mahal está fechado às sextas-feiras. 
 
7º Dia – Agra / Delhi (234 Km – aprox. 5h ) 
Após o café da manhã, saída para visitar o Forte de Agra, onde os filhos do Imperador Shah Jahan decidiram prendê-lo 
após saberem que seu pai havia decidido construir um mausoléu semelhante ao Taj Mahal, mas feito em mármore 
negro. Seguiremos viagem de aproximadamente 5h com destino a Delhi, capital da Índia. Chegada e traslado ao hotel. 

Hospedagem. 
 
8º Dia – Delhi 
Saída para conhecer a Antiga Delhi, que foi há alguns séculos a capital da Índia Muçulmana, e por isso, hoje abriga 
muitas mesquitas, monumentos e fortes. Início da visita passando pelo Forte Vermelho (Red Fort), grande marco do 
domínio Mongol. Visita a Raj Ghat, memorial em homenagem a Mahatma Ghandi e depois a Jama Masjid, maior 

mesquita mulçumana da Índia. Aproveite para passear de rickshaw pelo mercado local de Chandni Chowk. À tarde, 
passeio por Nova Delhi, ampla região com grandes avenidas, muitos parques e edifícios baixos de estilo mais colonial, 
incluindo os majestosos prédios governamentais, o Parlamento, Portal da Índia (Memorial da 1ª Guerra Mundial) e o 

Palácio Presidencial “Rashtrapati Bhawan”. Visita ao Complexo Qutab Minar, um conjunto de monumentos e edifícios 
que são exemplos da arquitetura indo-islâmica e que foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em 1993. Algumas 
construções são Qutb Minar, minarete de tijolo mais alto da Índia com 73 metros de altura, e o Pilar de Ferro, única 
relíquia do antigo templo Hindu que inexplicavelmente se mantém sem ferrugens. Retorno ao hotel no final da tarde. 

 
9º Dia – Delhi / ... 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno ao Brasil com conexão em cidade de 
acordo com a companhia aérea escolhida. Fim dos nossos serviços. 
NOTA IMPORTANTE: Dependendo do horário do voo de retorno ao Brasil, sugerimos a reserva de um day use no 
hotel em Delhi para maior conforto. Consulte-nos. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Delhi 1 The Park Luxury Room Primeira 

Udaipur 2 Udai Kothi Deluxe Room Primeira 

Jaipur 2 Lemon Tree Standard Primeira 

Agra 1 Howard Plaza Standard Primeira 

Delhi 2 The Park Luxury Room Primeira 

2 

Delhi 1 The Metropolitan Deluxe Room Primeira Superior 

Udaipur 2 Radisson Resort & Spa Superior Room Primeira 

Jaipur 2 Four Points by Sheraton Deluxe Room Primeira 

Agra 1 Jaypee Palace Standard Room Primeira Superior 

Delhi 2 The Metropolitan Deluxe Room Primeira Superior 

3 

Delhi 1 Le Meridien Executive Room Primeira Superior 

Udaipur 2 
The Lalit Laxmi Vilas 

Palace 
Standard Room Primeira Superior 

Jaipur 2 ITC Rajputana 
Executive club 

Room 
Primeira Superior 

Agra 1 ITC Mughal Mughal Room Luxo 

Delhi 2 Le Meridien Executive Room Primeira Superior 

4 

Delhi 1 Taj Diplomatic Enclave Superior Room Luxo 

Udaipur 2 Taj Lake Palace Luxury Lake view Luxo 

Jaipur 2 Taj Jai Mahal Palace Luxury Room Luxo 

Agra 1 DoubleTree by Hilton Standard Room Primeira 

Delhi 2 Taj Diplomatic Enclave Superior Room Luxo 

5 

Delhi 1 The Imperial Imperial Room Luxo 

Udaipur 2 The Oberoi Udaivilas Premier Room Luxo 

Jaipur 2 The Oberoi Rajvilas Premier Room Luxo 

Agra 1 The Oberoi Amarvilas Premier Room Luxo 

Delhi 2 The Imperial Imperial Room Luxo 
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PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Período Opção 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

1Abr a 30Set’20 

1 1.737 1.528 2.087 7.226 6.356 8.682 

2 1.827 1.611 2.307 7.600 6.702 9.597 

3 1.860 1.638 2.341 7.737 6.814 9.739 

4 2.844 2.627 4.216 11.831 10.928 17.539 

5 3.729 3.531 5.925 15.513 14.689 24.648 

1Out a 19Dez’20 
11Jan a 31Mar’21 

1 1.827 1.611 2.343 7.600 6.702 9.747 

2 2.025 1.803 2.753 8.424 7.500 11.452 

3 2.218 1.908 2.999 9.227 7.937 12.478 

4 3.591 3.397 5.672 14.939 14.132 23.596 

5 5.968 5.759 10.171 24.896 23.957 42.312 

À incluir imposto. 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 = 4,16 da 
data de 08/05/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

ATENÇÃO: Valor válido para apartamento individual em viagem com dois ou mais passageiros. Consulte-nos sobre pacote para 
passageiro viajando sozinho. 
 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica no trecho Delhi / Udaipur / Jaipur, emitida pelo operador local; 
- 08 (oito) noites de hospedagem 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 espanhol; 

- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 

- Seguro viagem Travel Ace válido por 09 (nove) 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 internacional; 
- 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. 
 

PASSEIOS OPCIONAIS  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Cidade Atividade 
Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

DELHI 
Demonstração culinária e almoço com uma família 

indiana 
78 322 

JAIPUR Jantar com uma família indiana 36 148 
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 = 4,16 da 
data de 08/05/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
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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 
- 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; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
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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/

