
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DELHI - AGRA - RANTHAMBORE - JAIPUR - JODHPUR - UDAIPUR - DELHI - 
BANGKOK - CHIANG RAI - CHIANG MAI – BANGKOK 

 
Qui / 27set: DELHI  
Traslado privativo para o hotel com guia. Dia livre e hospedagem. B 
 
Sex / 28set: DELHI  
Pela manhã, início de visita de dia inteiro ao Templo de Lótus, também conhecido como Templo de Bahai, viúva de Haumayun. Depois, visita ao Qutub Minar e 
ao Templo Ekshardham. Hospedagem. B 
 
Sab / 29set: DELHI - AGRA (cidade do Taj Mahal) 
Pela manhã, visita à antiga e nova Delhi, com Jama Maszid (a maior mesquita da Índia) e passando pela Fortaleza Vermelha), e então visita a Raj Ghat (local 
de cremação do Pai da Nação Mahatma Gandhi), Portão da índia, Colina Raisina, para ver o parlamento, a casa do presidente, edifícios do secretariado. 
Almoço. Mais tarde, traslado para Agra em transporte privativo. Hospedagem. B+L 
 
Dom / 30set: AGRA (Cidade do Amor) 
Pela manhã, visita destaque do tour ao Taj Mahal. Almoço. Mais tarde, prosseguimento para a massiva Fortaleza de Agra. Visita à Fábrica e Museu de 
Tapetes para apreciar os mundialmente famosos tapetes de seda de Kashmir e outros itens, como especiarias indianas. Hospedagem em Agra com jantar 
incluso. B+L+D 
 
Seg / 01out: AGRA - FATEHPUR SIKRI - RANTHAMBHORE 
Traslado pela manhã para Ranthambhore. No percurso, visita a Fatehpur Sikri - uma ‘cidade fantasma’ de arenito vermelho. Almoço no trajeto incluso. À noite, 
Danças Tradicionais do Rajastão e Jantar Especial da Selva. Hospedagem em Ranthambhore. B+L+D 
 
Ter / 02out: RANTHAMBHORE 
Pela manhã cedo, um safári de Canter / Jeep (1º passeio) acompanhado por um naturalista que nos leva numa emocionante jornada na selva. Após o 
passeio,retorno ao hotel para café da manhã e almoço. Na parte da tarde, segundo passeio de safári de Canter / Jeep. Ranthambhore é uma das poucas 
reservas onde os noturnos tigres tímidos perante as câmeras podem ser vistos ao pôr do sol. Complemento opcional: massagem / spa no lugar do 2º safári 
pela selva. Noite livre. Hospedagem. B+L 
 
Qua / 03out RANTHAMBHORE - JAIPUR (capital do Rajastão) 
Viagem pela manhã para Jaipur, conhecida como ‘a Cidade Rosa’, onde a cidade antiga é cercada por magníficos portões. Visita à demonstração ao vivo de 
impressão de blocos em tecidos de algodão / seda. Experimente ou compre um novo e confortável traje indiano (para mulheres e homens) que será costurado 
/ desenhado para o seu tamanho em apenas poucas horas. Para a noite, um show especial de marionetes seguido de jantar opcional temático. Experimente as 
variedades de doces indianos. Hospedagem. B 
 
Qui / 04out: JAIPUR (a Cidade Rosa) 
Pela manhã, saída para excursão à impressionante Fortaleza Ambar. Ao pé da colina você montará no seu ornamentado elefante para a lenta mas firme 
subida para o portão principal para a sua entrada triunfal. Imperdível em Jaipur é a compra de joias, artesanato, roupas e o famoso lakh bangles, já que Jaipur 
é um dos mais ativos mercados de joias do mundo, famoso por suas pedras preciosas e semipreciosas. Almoço no Restaurante Étnico, com seu único Museu 
de Turbantes. Este dia inclui também o imponente Palácio da Cidade, ainda hoje lar do Marajá. Jantar e noite com entretenimento cultural, passeio em camelo 
e Danças Folclóricas do Rajastão cidade resort étnica de ‘Chokhi Dhani’, onde pode-se apreciar a cultura e tradição de todo o Rajastão. Chokhi Dhani é uma 
cidade étnica onde você desfruta a sua comida sentado no chão num tapete sobre folhas secas, que é antigo e tradicional estilo real da Índia com comida 
vegetariana do Rajastão. Hospedagem. B+L+D 
 
Sex / 05out: JAIPUR - JODHPUR (a Cidade Azul) 
Traslado pela manhã para Jodhpur. Na chegada, check in no hotel. Dia livre. À noite, visita ao famoso Mercado da Torre do Relógio. Desfrute um jantar à luz 
de velas no Palácio Ajit. Hospedagem. B+D 
 
Sab / 06out: JODHPUR  
Visita pela manhã à Fortaleza Mehrangarth, Jaswant Thada, mausoléu de mármore branco próximo ao complexo da fortaleza.Almoço no Rock Garden. Mais 
tarde, visita ao Palácio e Museu de Umaid Bhawan, imenso palácio conhecido como Palácio de Chittar, por ter sido usado no local o arenito de Chittar. 
Opcional: safári de Jeep para ver as cidades de Marwar, ter uma vista da vida no deserto do Rajastão, e é possível ver também fabricantes de vasos/panelas, 
fabricantes de especiarias, etc. Hospedagem com jantar. B+L+D 
 
Dom / 07out JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR 
Pela manhã, saída para Udaipur. Visita no percurso a Ranakpur, templos dos Jains, nos vales de Aravallis, com grande estrutura e belas esculturas. A magia 
de luz e sombras é de fato inspiradora. Hospedagem. B 
 
 
 
 



 

 
Reservas e informações: email: scan-suisse@scan-suisse.com.br 
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br 
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista  
SP Capital - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106 
 

 

Seg / 08out: UDAIPUR (a Cidade dos Lagos) 
Pela manhã, visita ao maior complexo real no Rajastão, com torres e cúpulas que apresentam maravilhosas vistas do lago e da cidade. À noite, aprecie um 
cruzeiro pelas tranquilas águas do Lago Pichola, veja o Show de Luzes e Som no Palácio da Cidade e desfrute um jantar às margens do lago. Hospedagem. 
B+D 
 
Ter / 09out: UDAIPUR - DELHI 
Manhã para relaxar, e mais tarde traslado ao aeroporto para voo para Delhi. Chegada, traslado ao hotel e pernoite. B 
 
Qua / 10out: DELHI - BANGKOK 
Traslado ao aeroporto internacional para o voo para Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. B 
 
Qui / 11out: BANGKOK 
City tour na parte da manha em Bangkok incluindo O maior BUDA de ouro do mundo, pesando 5,5 toneladas, e o monastério real, antigamente residência de 
famílias reais. almoço em restaurante local. Continuaremos nossa excursão para uma visita ao Grande Palácio, que foi residência dos reis da Tailândia. 
Hospedagem. B+L 
 
Sex / 12 out: BANGKOK 
Dia livre. Hospedagem. B 
 
Sab / 13out: BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK 
Pela manhã visitaremos alguns dos maravilhosos templos de Bangkok. Após o almoço seguiremos para visitar os Templo de Wat ChaiwHataneram e Wat Phra 
Srisampetch. Almoço, e em seguida visitaremos os Monos e as ruínas de Wat Phra Sri Ratana Mana That e Pram Sam Yod (o Pagode Sagrado), antes de 
continuarmos para Phitsanulok para hospedagem. B+L 
 
Dom / 14out: PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI 
Saída para uma visita ao mais sagrado templo de Phitsanolok Wat Phra Sri Ratana, e continuação para o Parque histórico de Sukhothai, declarado 
Patrimônio da UNESCO. Visitaremos os famosos jardins entre as ruínas. Hospedagem. B+L 
 
Seg / 15out: CHIANG RAI 
Visitaremos o antigo centro de trabalho em prata. Almoço, e em seguida um passeio pelo rio em lancha. Hospedagem. B+L 
 
Ter / 16out: CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Saída do hotel em barco para uma visita aos povos étnicos, e depois do almoço continuação via estrada até Chiiang Mai, com uma parada para visitar o 
Templo Branco Rong Khun. Chegada e jantar com show folclórico. Hospedagem. B+L+D 
 
Qua / 17out: CHIANG MAI 
Hoje visitaremos um centro de adestramento de elefantes, com um passeio e almoço na Granja das Orquídeas. Na parte da tarde visitaremos um famoso 
vilarejo e seu artesanato de Sankampaeng. Hospedagem. B+L 
 
Qui / 18out: CHIANG MAI - BANGKOK 
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto para embarque em voo doméstico para Bangkok. Chegada no aeroporto doméstico e traslado para o aeroporto 
internacional. 
 
 

 
TARIFAS EM USD / PESSOA 

 
A TARIFA INCLUI: 
- Hotéis 4/5 estrelas indicados ou similares  
- Café da manhã diariamente  
- 19 refeições  
- Traslados aeroportos-hotéis v.v.  
- Passeios conforme itinerário  
- Guia em português  
- Tour Leader Scan-Suisse  
- Parte aérea Udaipur-Delhi-Bangkok e Chiang Mai-Bangkok em classe econômica  
- Seguro de viagem EURO MAX  
- Imposto brasileiro de remessa  
- Transporte em ônibus de primeira com ar condicionado 
 
NÃO INCLUI: 
- Gorjetas para guias e motoristas 
- Gastos pessoais 
- Bebidas 
- Parte aérea Brasil-Índia e Tailândia-Brasil 
- Despesas para vistos e vacinas 

 
 
 

Em apt Duplo 5225 

Em apt Individual 5748 

 

Condições de pagamento: 

ENTRADA 30%, não reembolsável 
Saldo: 3 x sem juros no cartão 

Solicite seguro opcional contra cancelamento 

 
 


