
HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  
DE LOCALIZ. + EXC. DO 
BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+ 
- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*

 » DELHI  
- - ITC WELCOME 5*
 » JAIPUR 
- - ROYAL ORCHID TONK 
ROAD 5* 
 » AGRA  
- - CLARK CHIRAZ 5*
 » DUBAI 
- OCCIDENTAL AL JADDAF 4* 
- GOLDEN TULIP MEDIA 4* 
- GRAND KINGSGATE 
WATERFRONT 4*

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de ba-
gagens, encontro com nosso representante/guia. Traslado 
para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão 
opcional guiada com almoço em restaurante de comidas 
típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍ-
LICA”:   Topkapi Palace,  foi a residência dos sultões oto-
manos do século  XV ao XIX e 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 mina-
retes e decorada com azulejos de cor turquesa. Visita da 
Cisterna Basílica, construída com mais de 300 colunas de 
mármore. Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado 
de paredes e cúpulas seculares. Acomodação. 
DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓSFO-
RO”: Saída para contemplar o panorama espetacular das 
antigas muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Ro-
mano; Visitaremos também o antigo bairro judeu em Ba-
lat e o bairro grego em Fener e contemplar a magnífica 
vista do "Corno de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, 
principal patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do 
Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido 
como o líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do mundo; 
Visita à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das Espe-
ciarias e um fascinante passeio de barco pelas águas do 
Bósforo entre a Ásia e a Europa. Acomodação.
DIA 05 [BB] ISTAMBUL a DELHI (TK716)
Café da manhã. Dia livre. Em horário definido, saída para 
o aeroporto para tomar voo com destino a Delhi. Noite a 
bordo. 
DIA 06 [BB] CHEGADA - DELHI
Chegada a Delhi bem cedo pela manhã. Recepção e tras-
lado ao hotel. Partida para visita panorâmica, passeando 
por Red Fort e Chandi Chowk Street, veremos também 
o parque onde Mahatma Gandhi foi cremado. Em Nova 
Delhi veremos os edifícios do governo, o Portal da Índia. 
Caminharemos pela área do parlamento e pela residência 
do presidente. Visita do mais importante templo sikh em 
Delhi, o Gurdwara Bngla Sahib, e logo os templos hindus 
Akshardham, mostrando a cultura tradicional, espirituali-
dade e arquitetura Hindu. Acomodação.
DIA 07 [BB] DELHI b JAIPUR
Café da manhã no hotel. De manhã partida para Jaipur, 
chegada e check-in no hotel. Jaipur, a cidade rosa que deve 
seu apelido à cor do arenito com que os edifícios da ci-
dade antiga, foram construídos. À tarde, visite o Templo 
Hindu Birla e caminhe pelo mercado da cidade. Sugerimos 
realizar  o tour opcional “PASSEIO  RIQUIXÁ”. Acomodação.
DIA 08 [BB] JAIPUR b FORTE AMBER b JAIPUR
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o Forte Am-
ber (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 ori-
ginal de Amber. Continuação com a visita do Gaitor, onde 
você pode ver vários memoriais dos reis de Jaipur. Possibi-
lidade de fazer a visita guiada opcional “PALACIO REAL DE 
JAIPUR”. Retorno do hotel e Acomodação. 
DIA 09 [BB] JAIPUR b AGRA
Café da manhã no hotel. Partida para Agra. Sobre as mar-
gens do rio Yamuna, foi a capital do I mpério Mughal entre 
1556 e 1658. À tarde, visita ao Forte Vermelho, um Patri-
mónio Mundial da UNESCO em 1983. O edifício, datado 
de 1565, e destina-se como um palácio murado cercado 
por um poço profundo de água. A fortaleza, que é aces-
sado a partir de um portão imponente chamado Amar 
Singh, contém numerosos palácios e edifícios imponentes 
construído pelo imperador Akbar. Acomodação.  
DIA 10 [BB] AGRA  
Café da manhã no hotel. Hoje eles vão visitar 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”. Acomodação
DIA 11 [BB] AGRA b DELHI a DUBAI (---)
Café da manhã. Traslado para Delhi e tomar um voo com 
destino a Dubai. Chegada em Dubai, assistência e traslado 
ao hotel. 
DIA 12 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Saída para realizar a excursão “DUBAI 
CLÁSSICO”: Dubai Creek, área do património Bastakiya, 
fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco 
tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e 
Dubai Mall.
DIA 13 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a ex- cur-
são opcional “ABU DHABI”: 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.
DIA 14 [BB] DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde possibilidade de 
realizar a excursão opcional “SAFARI NO DESERTO” com 
saída em carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. 
Chegada ao acampamento, onde há uma noite árabe tra-
dicional com buffet oriental, camelos para uma curta ca-
minhada, tatuagens de hena e dança do ventre. Regresso 
ao hotel.
DIA 15 [BO] DUBAI a ISTAMBULaGUARULHOS 
(TK761/TK193)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para to-
mar voo de regresso.

Nota: A sequência das cidades e locais a serem visitadaos 
durante o programa estarão sujeitos a alterações de acor-
do com as circunstâncias.

 2099US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIAS ORIENTAIS
15  DIAS & 13 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2699
+ Taxas e impostos por pax US$ 499

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - IST - DEL - DXB - GRUa
 C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

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
- A India exigem certificado de febre amarela.
- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento
- O governo dos Emirados exige seguro médico 
local, além do teste PCR com até 72 horas antes da 
chegada. Consulte para mais detalhes. 
- Devido ao atual cenário inconstante, as condições 
de operação deste pacote poderão ser alteradas de 
acordo com a exigências dos governos de cada país 
a ser visitado. 

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Excursões opcionais ou nenhum serviço não 
especificado. 
 » Taxa local de serviços 
Turquia - US$ 25 
India - US$ 45 
Dubai - US$ 35
 » Imposto Tourism - pago local AED $20 por 
noite em Dubai
 » Vistos de entrada 
-  -  Dubai: US$ 120 - não exigido para brasileiros 
-  -  India: e-visa

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO -
FEVEREIRO 16
MARÇO 16
ABRIL 13
MAIO 11
JUN/JUL/AGO -
SETEMBRO 211

OUTUBRO 052 192

NOVEMBRO 091 23
DEZEMBRO 07

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 
1 - US$ 100 /  2 - US$ 150 


