
ESSÊNCIAS ORIENTAIS 
ISTAMBUL – NEPAL – ÍNDIA - DUBAI 

 

BLOQUEIO 
 

16 DIAS & 15 NOITES 
 

SAÍDAS: 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Aa  BLOQUEIOS MB SEM ACOMPANHAMENTO 
 

 

ROTEIRO 
 
DIA 01 – GUARULHOS / ISTAMBUL 
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso 
representante/guia. Traslado para o hotel. Hospedagem. 
 
DIA 02 – ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional full day guiada com 
almoço “TOUR PELO BÓSFORO”. Hospedagem. 
 
DIA 03 – ISTAMBUL / KATHMANDU 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS 
DE CONSTANTINOPLA”. Traslado ao aeroporto para tomar voo com destino ao Nepal. Noite a 
bordo. 
 
DIA 04 – KATHMANDU 
Chegada à Kathmandu, capital do Nepal. Recepção e traslado para o hotel. Pela tarde, visita ao 
Templo da Deusa viva, de onde vem o nome de Katmandu (acredita-se que este templo foi 
construído com a madeira do tronco de uma única árvore); A Praça de Durbar, com seu 
conjunto de templos dominados pelo palácio de Hanuman Dhoka (antigo palácio) e caminhada 
por toda essa antiga área de Katmandu. Hospedagem. 
 
DIA 05 – KATHMANDU 
Café da manhã no hotel. Dia livre. Excursão opcional “AS MARAVILHAS DE PATAN”. 
Hospedagem. 
 
DIA 06 – KATHMANDU / DELHI 
Café da manhã no hotel e saída para o aeroporto para tomar voo com destino a Delhi. Chegada, 
recepção e traslado para o hotel. Hospedagem. 
 
DIA 07 – NOVA DELHI 
Café da manhã. Partida para visita panorâmica, passeando por Red Fort, Chandi Chowk Street e 
também o parque onde Mahatma Gandhi foi cremado. Em Nova Delhi, vista dos edifícios do 
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governo, o Portal da Índia. Caminhada pela área do parlamento e pela residência do presidente. 
Visita do mais importante templo sikh em Delhi, o Gurdwara Bngla Sahib, e logo depois os 
templos hindus Akshardham, mostrando a cultura tradicional, espiritualidade e arquitetura 
Hindu. Hospedagem. 
 
DIA 08 – NOVA DELHI / JAIPUR 
Café da manhã no hotel. De manhã partida para Jaipur, chegada e check-in no hotel. Jaipur é 
conhecida como a cidade rosa, que deve seu apelido à cor do arenito com que os edifícios da 
cidade antiga foram construídos. À tarde, visita ao Templo Hindu Birla e caminhada pelo 
mercado da cidade. Sugerimos realizar o tour opcional “PASSEIO RIQUIXÁ”. Hospedagem. 
 
DIA 09 – JAIPUR / AMBER / JAIPUR 
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o Forte Amber (subir montado no elefante, sujeito a 
disponibilidade/descida de jipe). Durante a caminhada, você pode admirar as belas vistas de 
Jaipur, do Lago Maotha e da parede original de Amber. Continuação com a visita do Gaitor, onde 
você pode ver vários memoriais dos reis de Jaipur. Possibilidade de fazer a visita guiada opcional 
“PALACIO REAL DE JAIPUR”. Retorno ao hotel e hospedagem.  
 
DIA 10 – JAIPUR / AGRA 
Café da manhã no hotel. Partida para Agra. Sobre as margens do rio Yamuna, Agra foi a capital 
do Império Mughal entre 1556 e 1658. À tarde, visita ao Forte Vermelho, um Patrimônio Mundial 
da UNESCO em 1983. O edifício, datado de 1565, destina-se como um palácio murado cercado 
por um poço profundo de água. A fortaleza, que é acessada a partir de um portão imponente 
chamado Amar Singh, contém numerosos palácios e edifícios imponentes construído pelo 
imperador Akbar. Hospedagem. 
 
DIA 11 – AGRA 
Café da manhã no hotel. Visita a uma das sete maravilhas do mundo: Taj Mahal, o monumento 
que tornou Agra famoso em todo o mundo e se tornou um símbolo da Índia. É um mausoléu 
que o imperador Shah Jahan construiu em 1631 em honra de sua amada esposa Mumtaz Mahal, 
a senhora do Taj, que morreu ao dar à luz seu décimo quarto filho em 1629. A construção, em 
que 20.000 pessoas participaram, não foi concluída até 1653 e constitui a amostra mais 
representativa da arquitetura de Mughal. Possibilidade de fazer o tour guiado opcional “MINI 
TAJ + JARDINS DE MEHTAB”. Hospedagem. 
 
DIA 12 – AGRA / DELHI / DUBAI 
Café da manhã. Traslado para Delhi e tomar um voo com destino a Dubai. Chegada em Dubai, 
assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 13 – DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída 
em carros 4x4 pelo deserto e vista do pôr do sol. Chegada ao acampamento, onde há uma noite 
árabe tradicional com buffet oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens de hena e 
dança do ventre. 
 
DIA 14 – DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU DHABI”. 
Hospedagem. 
 
DIA 15 – DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”. 
Hospedagem.  
 
DIA 16 – DUBAI / GUARULHOS 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso. 
 
 



INCLUI  
» Voos Internacionais Guarulhos/Istambul/Delhi/Dubai/Guarulhos 
» Hotéis 5* standard 
» Guias em português  
» Alimentação, entradas e visitas de acordo com o itinerário 
» Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado 
 
O PREÇO NÃO INCLUI  
» Gastos pessoais 
» Taxa de local de serviços: Índia - 45 US$ / Dubai - 35 US$ 
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado 
» Imposto Tourism - pago local AED $20 por noite em Dubai  
» Vistos de entrada  
- Dubai: US$ 120 - não exigido para brasileiros  
- Nepal: US$ 30 - emitido na chegada c/ formulário preenchido e 2 fotos 3/4  
- Índia: e-visa 
 

HOTÉIS 
 
» ISTAMBUL  
- Crowne Plaza Har. 5*  
- Richmond Int. 4*  
- Dedeman 5*  
- Grand Cevahir 5* 
» ISTAMBUL - MAIO A SET 
- Golden Tulip Bay. 5*  
- Tryp By Windham Airport 5*  
» KATHMANDU 
- Hotel Annapurna 4* 
- Hotel Aloft 4* 
» DELHI 
- ITC Welcome 5* 
» JAIPUR 
- Royal Orchid Tonk Road 5* 
» AGRA 
- Clark Chiraz 5* 
» DUBAI 
- Jood Palace 5* 
- Asiana 5* 
- Gran Asiana 5* 
 
 
* A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respeitando as visitas a serem feitas. Nos feriados, são 
oferecidas visitas semelhantes em caso de estarem fechadas.  
** As noites em Istambul podem ser dispostas de duas maneiras: 3 no início + 1 no final // ou // 2 no início + 
2 no final.  
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas 
 
OBSERVAÇÕES  
- Não recomendamos acomodação em triplo 
- Não é possível acrescentar noites extras  
- As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/ datas 
próximas 
- Passaportes com no mínimo de 6 meses de validade / Não são aceitos passaportes de 
emergência 
- O Nepal e a Índia exigem certificado de febre amarela 



- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento  
 
 

VALORES 
 
 
 
 

 
 
 

OPCIONAIS 
 
- ISTAMBUL (DIA 02) 
 
 “TOUR PELO BÓSFORO”                                                                                                             100,00 USD POR PAX 
Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Catedral de São Jorge, 
sede do Patriarcado Ecumênico Ortodoxo Grego. Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao 
Bazar das Especiarias, e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo. 
 
 
- ISTAMBUL (DIA 03) 
 
 “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA”                                                                                              110,00 USD POR PAX 
Visita a Topkapi Palace, a residência dos sultões otomanos do século XV ao XIX que hoje 
apresenta amostras do tesouro real e outras relíquias religiosas. Santa Sofia, uma obra-prima da 
arquitetura mundial desde o século V, hoje apresenta referências religiosas cristãs e 
muçulmanas mescladas depois da conversão em museu. O Hipódromo Romano, construído no 
ano 203, decorado com obeliscos, colunas e fontes. A Mesquita Azul com seus seis minaretes e 
decorada com azulejos de cor turquesa. Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de 
paredes e cúpulas seculares. 
 
- KATHMANDU (DIA 05) 

 “MARAVILHAS DE PATAN”                                                                                                         70,00 USD POR PAX 
Um património mundial com seus templos que oferecem um êxtase de pinturas, esculturas de 
madeira e metal. Visita a stupa de Boudhnath e continuação viagem para a vila típica com casa 
antigas de Bugumati Khokana. 
 
- JAIPUR (DIA 08) 
 
“PASSEIO EM RIQUIXÁ”                                                                                                                 10,00 USD POR PAX 
Passeio guiado em triciclos tradicionais ao longo da parte antiga da cidade. 
 
- JAIPUR (DIA 09) 
 
“VISITA AO PALACIO REAL”                                                                                                         15,00 USD POR PAX 
 
- AGRA (DIA 11) 
 
“MINI TAJ E JARDINS MEHTAB”                                                                                              30,00 USD POR PAX 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo = US$ 2.499,00 + US$ 890,00 taxas 
Valores por pessoa em apartamento single = US$ 2.549,00 + US$ 890,00 taxas 
 
Suplemento para saídas com  * =  US$ 350,00 



- DUBAI (DIA 14) 
 
“ABU DHABI”                                                                                                                                     125,00   USD POR PAX 
Conheça toda a riqueza da capital dos Emirados. Passando por Jebel Ali, a majestosa Mesquita 
de Sheikh Zayed, “Praça da União, vila património e Centro Comercial Marina em Abu Dhabi. 
Traslado de volta para Dubai. 
 
- DUBAI (DIA 15) 
 
“VISITA DUBAI CLASSICO”                                                                                                          80,00 USD POR PAX 
Visita a Dubai Creek, área do patrimônio Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, 
travessia de barco tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall com 
tempo livre para compras.  
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


