Grupos

GRUPOS RAIDHO 2020

Triangulo Dourado com Varanasi
Grupo Especial com acpte de Guia Brasileiro

Raidho 2020

Diferentes visões, diferentes culturas. Nós sabemos onde fica o exótico de cada parte do mundo.

16 Dias / 14 Noites
Saída: 21 de Setembro de 2020
Conhecendo: Delhi, Jaipur, Agra, Varanasi, Rishikesh
Grandiosa, populosa e única. A Índia é assim: repleta de qualidades. Dizem, aliás, que uma viagem a
esse gigantesco país faz do viajante uma nova pessoa, mais humana e com mente mais aberta. Talvez
essa mudança aconteça por causa do misticismo que paira no ar, das cores e aromas que dominam as
movimentadas ruas ou porque a Índia é terra de figuras inspiradoras como Gandhi e Buda. Talvez seja
simplesmente porque beleza e pobreza convivem em um só lugar - e isso pode ser transformador.
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ITINERÁRIO
1º DIA – 21 DE SETEMBRO DE 2020 – 2ª FEIRA – SÃO PAULO / DUBAI
Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque no voo da Emirates com destino à Dubai. Chegada às
22:35 (horário local) e tempo de espera para voo de conexão.
2º DIA – 22 DE SETEMBRO DE 2020 – 3ª FEIRA – DUBAI / DELHI
Embarque no voo da Emirates com destino a Delhi. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
3º DIA – 23 DE SETEMBRO DE 2020 – 4ª FEIRA – DELHI
Manhã livre para atividades pessoais. À tarde, saída para visita ao Templo Bahai, no formato de flor de Lotus, e ao
Templo Akshardham. Maior complexo de templo hindu de Nova Deli, às margens do rio Yamuna, e é visitado por
milhares de habitantes locais e turistas estrangeiros a cada dia. Retorno ao hotel. Hospedagem.
4º DIA – 24 DE SETEMBRO DE 2020 – 5ª FEIRA – 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, passando pelos 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. Hospedagem.
5º DIA – 25 DE SETEMBRO DE 2020 – 6ª FEIRA – DELHI / JAIPUR
Pela manhã, viagem de aproximadamente 6h com destino a capital do Rajastão, Jaipur, conhecida também como a
“Cidade Cor-de-Rosa”. Chegada e acomodação no hotel. À tarde, visita ao Templo de Galta, conhecido como o
Templo dos Macacos. Retorno ao hotel. Hospedagem.
6º DIA – 26 DE SETEMBRO DE 2020 – SÁBADO – 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.
Faremos 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.
À tarde, 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), seguido de
um passeio de rickshaw. Retorno ao hotel. Hospedagem.
7º DIA – 27 DE SETEMBRO DE 2020 – DOMINGO – JAIPUR / AGRA
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 traslado ao hotel.
À tarde, saída para visitar o 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. Retorno ao hotel. Hospedagem.
OBS: O Taj Mahal está fechado às sextas-feiras.
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8º DIA – 28 DE SETEMBRO DE 2020 – 2ª FEIRA – AGRA / DELHI / VARANASI
Pela manhã, visita ao Forte Agra. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Delhi para embarque com destino
a Varanasi. Chegada, recepção e traslado ao hotel. À tarde, passeio de rickshaw pela cidade. Em seguida, saída para
assistir a cerimônia aarti que acontece diariamente às margens do rio Ganges. Trata-se de um ritual hindu, onde
velas e lâmpadas a óleo são acesas em oferenda aos deuses, além da entoação de cânticos e mantras. Retorno ao
hotel. Hospedagem.
9º DIA – 29 DE SETEMBRO DE 2020 – 3º FEIRA – VARANASI
Bem cedo pela manhã, passeio de barco pelo sagrado rio Ganges para apreciar o nascer do sol e observar os locais
de cremação e dos banhos de purificação. Retorno ao hotel para tomar o café da manhã.
À tarde, passeio por Sarnath, localizada aproximadamente a 10 km de Varanasi. A cidade é reverenciada pelos
budistas por ter sido o local onde o Buda teria realizado seu primeiro sermão aos seus discípulos, expondo os
princípios do budismo. Visita ao Museu Arqueológico, Pilar de Asoca e ao templo budista. Tempo livre para caminhar
ao redor do Parque do Cervo, que contém alguns dos mais impressionantes monumentos budistas, como Dhamek
Stupa. Retorno ao hotel no final do dia.
OBS: O Museu Arqueológico de Sarnath está fechado às sextas-feiras.
10º DIA – 30 DE SETEMBRO DE 2020 – 4ª FEIRA – VARANASI / DELHI / DEHRADHUN / RISHIKESH
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Derahdhun (com conexão em Delhi).
Chegada e saída em direção a Rishikesh. Chegada e acomodação no hotel. No final da tarde, participaremos da
cerimônia aarti que acontece todas as tardes no rio Ganges. Retorno ao hotel. Hospedagem.
11º DIA – 01 DE OUTUBRO DE 2020 – 5ª FEIRA – RISHIKESH
Café da manhã. Saída para visita a cidade de Rishikesh, passando por Lakshman Jhula, uma ponte suspensa sobre o
rio Ganges, localizada a 5km a nordeste da cidade de Rishikesh, no estado indiano de Uttarakhand. A ponte liga as
duas aldeias de Tapovan no distrito de Tehri Garhwal, na margem oeste do rio, a Jonk no distrito de Pauri Garhwal,
na margem leste, Triveni Ghat, maior e mais famoso ghat de Rishikesh, permanece superlotado de devotos que
acreditam que ao se banhar na água do rio Ganges, serão purificados de seus pecados. Passaremos também pelo
Bharat Temple, templo mais antigo de Rishikesh, construído por Adiguru Shankaracharya no século XII. Dedicado a
Bharat, irmão mais novo de Lord Ram, está situado na cidade velha, perto de Triveni Ghat. Detalhes sobre o templo
estão disponíveis nos registros antigos de Kearkhand. O templo original foi destruído por Tamur durante sua invasão
em 1398. No entanto, muitas coisas importantes estão bem preservadas até a presente data.
No santuário interno, há um ídolo do Senhor Vishnu esculpido em um único Saligram (a pedra divina de
Mahavishnu). Há também um Shriyantra colocado no dossel acima, que lá foi colocado por Adi Shankaracharya.
Escavações recentes revelaram mais sobre a rica história do templo. Estátuas antigas, moedas, panelas e outras
coisas foram descobertas nas instalações do templo.
Visitaremos também Gita Bhavan, onde veremos as pinturas, estátuas e cenas do Ramayana e Mahabharata
retratadas nas paredes. Shivanand Ashram: A Sociedade da Vida Divina fundada em 1924 por Swami Shivanand.
Médico de profissão, ele também é autor de muitos livros escritos sobre meditação, yoga e espiritualismo, criados
depois deste Ashram. Retorno a Rishikesh.
12º DIA – 02 DE OUTUBRO DE 2020 – 6ª FEIRA – RISHIKESH
Bem cedo pela manhã passeio para o Templo Kunjapuri, localizado há 1.676m de altitude para ver o nascer do sol e
de onde se tem uma vista privilegiada dos Himalaias. Esse é um templo muito especial por ser dedicado a shakti ou
poder feminino de deus. Retorno ao hotel para o café da manhã. Restante do dia livre para atividades
independentes. Hospedagem.
13º DIA – 03 DE OUTUBRO DE 2020 – SÁBADO – RISHIKESH
Café da manhã. Saída para visita de Haridwar, uma das cidades sagradas indiana, passando por Har Ki Pauri Ghat,
um dos ghats mais sagrados do país; Templo Mansa Devi, localizado no topo de uma montanha chamada Bilwa
Parvat; e Chandi Devi, outro templo localizado no lado oposto do Rio Ganges sobre o monte Neel Parvat.
Hospedagem.
14º DIA – 04 DE OUTUBRO DE 2020 – DOMINGO – RISHIKESH
Dia livre para atividades pessoais.
15º DIA – 05 DE OUTUBRO DE 2020 – 2ª FEIRA – RISHIKESH / DERAHDHUN / DELHI
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Delhi. Chegada e acomodação no hotel.
Hospedagem.
16º DIA – 06 DE OUTUBRO DE 2020 – 3ª FEIRA – DELHI / DUBAI / SÃO PAULO
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo (com conexão em Dubai).
Chegada e fim dos nossos serviços.
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O QUE ESTÁ INCLUSO:
➢ 14 (quatorze) noites de hospedagem na Índia nos hotéis de categoria escolhida – CHECK-IN: a partir de 14h/
CHECK-OUT: até 12h;
➢ Café da manhã diariamente;
➢ Passagens aéreas nos trechos internos Delhi/Varanasi/Delhi / Dehradun / Delhi - emitida e entregue pelo
operador local;
➢ Entradas a monumentos e lugares a serem visitados mencionados no programa;
➢ Transporte terrestre em ônibus com ar condicionado;
➢ Guias locais para visitas em idioma espanhol conforme itinerário (exceto em Rishikesh que será em inglês);
➢ Acompanhamento de guia brasileiro desde o Brasil para um grupo mínimo de 15 adultos pagantes;
➢ Seguro viagem por 16 (dezesseis) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de
idade. Acima disso, favor consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Passagem aérea internacional;
Passaporte e vistos consulares;
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

Nº DE
NOITES

Delhi

03

Jaipur

02

Agra

01

Varanasi

02

Rishikesh

03

Rishikesh

02

Delhi

01

PERÍODO

HOTEL

22 a 25 de Setembro de
2020
25 a 27 de Setembro de
2020
27 a 28 de Setembro de
2020
28 a 30 de Setembro de
2020
01 a 03 de Outubro de
2020
03 a 05 de Outubro de
2020

Le MeridienExecutive Room
The LalitDeluxe Room
Courtyard By MarriottDeluxe Room
Radisson HotelSuperior Room
Divine ResortExecutive Room
Namami Ganges Resort-Super
Deluxe Room
Le MeridienExecutive Room

05 a 06 de outubro de 2020
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CATEGORIA
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira

GRUPOS RAIDHO 2020
PREÇOS
Preços por pessoa – Mínimo de 15 adultos pagantes
Em US$ americanos
Preço por Pessoa:

Validade
Setembro 2020

Duplo

Individual

Triplo (*)

US$ 3.356

US$ 4.208

-

PARTE AÉREA
Data

Cia. Aérea

Voo Cl. Origem

Destino

Saída Chegada

21SET

SEG

Emirates

262

L

São Paulo Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

22SET

TER

Emirates

510

L

Dubai

Délhi

03h55

09h05

06OUT

TER

Emirates

513

Q

Délhi

Dubai

04h15

06h20

06OUT

TER

Emirates

261

Q

Dubai

São Paulo Guarulhos

09h05

17h00

* Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 23 kilos cada
Preços por pessoa à partir de
Em US$ americanos
Cia Aérea
Emirates

Preço por Adulto:
Classe

Tarifa

Taxa de Embarque

Econômica

US$ 922

US$ 350

Forma de Pagamento: à vista ou em 3x, 5x ou 9x sem juros nos cartões Visa, Mastercard, American
Express
Importante: como regra geral, as companhias aéreas vendem espaço na aeronave e não assentos.
Caso tenha preferência por marcação antecipada, haverá cobrança de adicional. Consulte-nos no
momento da reserva.
Alternativamente, você pode esperar até o check-in abrir 48 horas antes do seu voo e selecionar um
assento da sua escolha gratuitamente. Note que o recurso de escolher e reservar assentos da sua
escolha pode ser limitado nesse momento.
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CONDIÇÕES GERAIS
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 25% do pacote. Esse deverá ser
feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;
Opções de parcelamento:
A) Através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Dinners):
- À vista ou
- Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) em depósito bancário ou cheque à vista e o saldo em:
Pagamentos efetuados até 31 de janeiro de 2020: 07 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 29 de fevereiro de 2020: 06 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 30 de junho de 2020: 05 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 31 de julho de 2020: 04 parcelas iguais cheque ou cartão;
** A partir de 31 de agosto de 2020 serão 40% (quarenta) de entrada em depósito bancário ou cheque
à vista e saldo em 03 parcelas iguais no cartão.
B) Através de depósito bancário
- À vista; com 5% de desconto.
C) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:
- Somente à vista.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cg 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado
através de cartão de crédito;
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato
de Intermediação de Serviços Turístico.
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias.
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da Raidho Tour Operator para informações sobre
cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos;
. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de
revisar os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso
do pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores
(vide contrato de prestação de serviços turísticos).
Observações Importantes
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui;
- 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;
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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;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 15 adultos pagantes. Caso não atinja o número
mínimo de pessoas, haverá diferença a ser paga e/ou o grupo pode ser cancelado.
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos como viajando juntos). Ao
final do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar a acomodação dupla, será
cobrado à diferença para apartamento single. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que por
ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que cancelou terá multa referente ao
suplemento para single.
DOCUMENTOS IMPORTANTES
(para brasileiros)

INDIA
✓
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil

PASSAPORTE
VISTO

Certificado Internacional de Vacina
contra Febre Amarela

✓
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
✓
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 (dez) dias
antes do embarque

✓ - obrigatório |  - não obrigatório
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