GRUPO ÍNDIA

Grupos

GRUPOS RAIDHO 2019

Viagem de conhecimento e espiritualidade
Com acompanhamento de Lucila Nedelciu

Raidho 2019

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

14 Dias / 11 Noites
Roteiro Aéreo e Terrestre
Saída: 21 de Setembro de 2019
Visitando: Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra
Lucila viajou 18 vezes à Índia, e desenhou um programa de viagem que vai unir a
cultura e um dos lados mais bonitos da Índia, o Rajastão, com seu colorido, lindos
palácios de marajás, templos hinduístas e monumentos maravilhosos, aliado às
compras. Afinal, a Índia oferece artesanato, seda, e produtos de primeira qualidade,
com preços bem atrativos. A Raidho foi eleita como melhor operadora da América
para a Índia do governo indiano por 3 anos seguidos, em número de passageiros e
pela excelência nos serviços. Convidamos você a se unir nessa viagem maravilhosa!

ITINERÁRIO
1º DIA – 20 DE SETEMBRO DE 2019 – (6ª FEIRA) – SÃO PAULO
Apresentação ao aeroporto Internacional de São Paulo, e espera para embarque no voo da madrugada.

2º DIA – 21 DE SETEMBRO DE 2019 – (SÁBADO) - SÃO PAULO/ DUBAI
Embarque na madrugada com destino a Dubai. Chegada e espera para embarque com destino a Delhi.
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3º DIA – 22 DE SETEMBRO DE 2019 – (DOMINGO) - DUBAI / DELHI
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 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 – 23 DE SETEMBRO DE 2019 – (2ª FEIRA) – DELHI
Café da manhã. Em seguida, 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. Começaremos a visita passando pelo “Red Fort” ou Forte Vermelho,
grande marco do domínio Mongol, visita a “Jama Masjid”, maior mesquita mulçumana da Índia e ao Raj Ghat, memorial em
homenagem a Mahatma Ghandi. Aproveite para passear de rickshaw pelo Chandi Chowk, o Mercado local. À tarde, continuação
do 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, o Memorial da Guerra, o Portal da Índia, o Palácio Presidencial “Rashtrapati
Bhawan”. Visita ao complexo Qutab Minar, onde se encontra um o minarete de 73 metros de altura construído no século XIII, ao
Pilar de Ferro, única relíquia do antigo templo Hindu, com aproximadamente 7 metros de altura e que inexplicavelmente se
mantém sem ferrugens e também ao Mausoléu do imperador Humayun, importante obra arquitetônica mongol. Retorno ao hotel
e hospedagem.

5º DIA – 24 DE SETEMBRO DE 2019 – (3ª FEIRA) – DELHI / UDAIPUR
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Delhi para embarque com destino a Udaipur. Chegada e traslado ao hotel.
Hospedagem.

6º DIA – 25 DE SETEMBRO DE 2019 (4ª FEIRA) – UDAIPUR
Café da manhã. Pela manhã, visita a cidade conhecendo o Palácio da Cidade, construído em 1725 em mármore e granito com
varandas, janelas ornamentadas e artesanato em vidro. Dentro do palácio é um labirinto de pátios, quartos e salas decoradas. Os
quartos são cobertos com afrescos, telas de procissões reais, pedras e mosaicos de vidro e portas ornamentais. Continuação da
visita ao Templo Jagdish o maior e mais esplendido templo da cidade. Continuação da visita ao Saheliyon-ki-Bari, um jardim com
numerosas fontes, quatro piscinas e elefantes. À tarde, passeio de barco pelo lago Pichola (passeio regular), onde terá a
oportunidade de visitar o Jad Mandir, um pequeno palácio situado na ilha no meio do lago. Retorno ao hotel. Hospedagem.

7º DIA – 26 DE SETEMBRO DE 2019 (5ª FEIRA) – 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 Mewar, onde se encontravam vários pequenos e grandes templos dedicados a Vishnu, sendo
a principal atração os templos Sas Bahu.

8º DIA – 27 DE SETEMBRO DE 2019 (6ª FEIRA) – UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR (293 KM/ APROX. 06HORAS)
Café da manhã. Pela manhã, saída com destino a Jodhpur. Parada em rota para visitar Ranakpur (guia áudio), com o espetacular
Templo Jain em mármore claro. Chegada e traslado ao hotel. Jodpur foi fundada em 1459 por Rao Jodha, Rajput do clã Rathore.
Hospedagem.

9º DIA – 28 DE SETEMBRO DE 2019 – (SÁBADO) – JODHPUR
Café da manhã. Em seguida, saída para visita à cidade incluindo o magnífico Forte de Mehrangarh, protegido por altos muros de
pedra e distribuído em 5 km de extensão, suspenso por 125 m acima da cidade. Embora robusto e impenetrável, os palácios são
esculpidos em pedra e areia, decorados com painéis requintados e janelas de treliça. Em seguida, visita ao Jaswant Thada
construído em mármore branco. Pela tarde, visita ao mercado da Torre do Relógio e passeio em tuk tuk pela cidade. Retorno ao
hotel. Hospedagem.

10º DIA – 29 DE SETEMBRO DE 2019 – (DOMINGO) – JODHPUR / JAIPUR (340KM / 06HORAS)
Café da manhã e saída com destino a Jaipur, capital do Rajastão, conhecida também como a “Cidade Cor de Rosa”. Jaipur tem o
nome do Marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo, que projetou e fundou a cidade em 1727. Chegada em Jaipur e acomodação no
hotel. No final da tarde, visita ao Birla Mandir, templo Hindu, para presenciar a cerimônia aarti (ritual de reza). Retorno ao hotel e
hospedagem.
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11º DIA – 30 DE SETEMBRO DE 2019 – (2ª FEIRA) – JAIPUR
Café da manhã e saída para visita ao Forte Amber, uma fortaleza construída no início do século XVIII. Subida ao topo da colina no
dorso de um elefante (sujeito à disponibilidade). No caminho para o Forte Amber haverá uma breve parada para 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 convertido em museu e ao
Observatório “Jantar Mantar”, que é um dos observatórios astronômicos mais bem preservados da antiguidade. Todo construído
em pedra e mármore, ainda possui diversos instrumentos muitos deles ainda em condições de funcionamento. E visita ao Templo
de Galta, enorme complexo de templos Hindu e lar de uma enorme colônia de macacos, em seguida visita a fundação NGO
“Akshar”. Retorno ao hotel e hospedagem.

12º DIA – 01 DE OUTUBRO DE 2019 – (3ª FEIRA) – JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (221 KM – 06 HORAS)
Café da manhã. Bem cedo pela manhã, viagem de aproximadamente 6 horas 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 da cidade incluindo o “Jama Mashid”, a tumba de Saim Chisti, Panch
Mahal, o Palácio de Fatehpur Sikri e outros palácios que contam a grandeza e esplendor do império Mongol. Chegada em Agra e
hospedagem. À tarde, saída para visita ao Forte de Agra, onde em uma de suas torres os filhos do Imperador Shah Jahan decidiram
prendê-lo após saberem da decisão de seu pai em construir um segundo Taj Mahal, que seria Negro. Hospedagem.
13º Dia – 02 de Outubro de 2019 – (4ª Feira) – AGRA / DELHI
Café da manhã, saída para visita ao Mausoléu mais conhecido do mundo, o Taj Mahal (fechado às sextas-feiras). 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.
Seguiremos viagem com destino ao aeroporto de Nova Delhi (220 km, aproximadamente 5 horas). Chegada e traslado ao hotel.
Hospedagem.
14º Dia – 03 de Outubro de 2019 – (5ª Feira) – DELHI / DUBAI / SÃO PAULO
No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Dubai. Chegada e conexão com o voo com
destino a São Paulo. Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e fim dos nossos serviços.

O QUE ESTÁ INCLUSO:
 11 (onze) 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 / Udaipur - 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 Ranakpur que será áudio guia em
espanhol);
 Acompanhamento de Lucila Nedelciu desde o Brasil para um grupo mínimo de 10 adultos pagantes;
 Seguro viagem por 14 (catorze) 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 – cotado a parte;
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.
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE

Nº DE NOITES

HOTEL

CATEGORIA

Delhi
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi

02
03
02
02
01
01

Le Meridien
Hotel Lalit
Welcom
Holiday Inn City Center Jaipur
Courtyard by Marriott
Le Meridien

Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira

PREÇOS
Preços por pessoa – Mínimo de 10 adultos pagantes
Em US$ americanos
Preço por Pessoa:
Duplo
Individual

Validade

Triplo (*)

21 de setembro a 07 de
US$ 2.744
US$ 3.574
outubro de 2019
Para um grupo entre 09 a 06 pessoas, a saída está garantida, porém, somente com guias locais (sem
acompanhamento de Lucila). Para um grupo menor de 06 pessoas, os valores serão revisados ou a saída poderá ser
cancelada.

PARTE AÉREA
Data

Cia. Aérea

Voo Cl. Origem

Destino

Saída

Chegada

21SET

SÁB

Emirates

262

Q

São Paulo Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

22SET

DOM

Emirates

510

Q

Dubai

Délhi

03h55

09h05

03OUT

QUI

Emirates

513

Y

Délhi

Dubai

04h15

06h20

03OUT

QUI

Emirates

261

Y

Dubai

São Paulo Guarulhos

09h05

17h00

* Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 23 kilos cada

Cia Aérea
Emirates

Preços por pessoa à parte de
Em US$ americanos
Preço por Adulto:
Classe

Tarifa

Taxa de Embarque

Econômica

US$ 1.092

US$ 422

Forma de Pagamento
Financiado em 3x ou 5x ou 9x nos cartões VI, MC, AX
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CONDIÇÕES GERAIS
Formas de Pagamento
· 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;
* Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) à vista em depósito e o saldo:
Para fechamentos até 21 de Maio: Entrada + 7 parcelas iguais;
Para fechamentos até 21 de Junho: Entrada + 6 parcelas iguais;
Para fechamentos até 21 de Julho: Entrada + 5 parcelas iguais;
Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Para recebimentos à partir de 22 de julho de 2019:
* 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 TRIP PROTECTOR 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;
- 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;
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- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg + bagagem de mão de até 7 Kg por pessoa;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
- 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).
- Os valores acima do grupo Índia são válidos para um grupo de no mínimo 10 adultos pagantes. Se for um número de pessoas
menor do que o previsto, haverá suplemento a ser definido. Ou caso os participantes não estejam de acordo, o grupo poderá 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)

ÍNDIA

PASSAPORTE


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

Deve ser obtido no Brasil antes da viagem.
- Ele pode ser solicitado on line no site:
https://Índianvisaonline.gov.in/.
Para
a
solicitação, são necessários:
* O visto de turista tem valor aproximado de
US$ 80.

VISTO
* Foto digital recente com fundo branco e
cópia digital da primeira página do passaporte
contendo os detalhes pessoais e numeração do
passaporte.

Certificado
Internacional de Vacina
contra Febre Amarela
 - obrigatório |  - não obrigatório

* Na chegada à Índia, o passageiro receberá o
visto, devendo portar a passagem aérea de
retorno e ter recursos suficientes para a
estadia no país.

Deve ser providenciado no prazo mínimo de 10
dias antes do embarque

55 11 3383-1200 / grupos@raidho.com.br / www.raidho.com.br

