
08 Dias
INDIA EXPRESS: TRIÂNGULO DOURADO

“NÃO EX-
ISTE LUGAR 
DISTANTE 
PARA 
AQUELES 
QUE SE 
PERMITEM 
SONHAR!”

Comece a MONTAR
SUA VIAGEM aqui!

INDIA EXPRESS: TRIÂNGULO DOURADO
1º dia: Nova Délhi

Chegada ao aeroporto internacional de Nova Délhi. Depois da imigração e for-
malidades aduaneiras, recepção pelo representante da Top Trip para traslado 
para o hotel.

Délhi, ou Nova Délhi, é a capital da Índia e uma porta de entrada importante 
para o país. É uma metrópole, que combina com sucesso o antigo com o mo-
derno. Em meio à arranha-céus se encontram os restos de um tempo passado, 
na forma de monumentos - lembranças silenciosas do antigo legado da região.

2º dia: Nova Délhi

Após o café da manhã, início do passeio com visita à fascinante Velha Délhi, 
uma experiência única na antiga cidade murada. O imperador Shah Jehan pos-
suia um talento requintado, principalmente no que diz respeito à arquitetura, 
criou a sétima cidade e no processo trouxe o glorioso renascimento de Nova 
Délhi.

Passeio de riquexó (bicicleta) pela Velha Délhi e visita ao Forte Vermelho, o 
mais opulento do Império Mughal. O forte é o símbolo do império de Shah 
Jehan, poder e elegância, construído atrás de paredes de arenito vermelho. 
Seu portão principal (Lahore Gate) fica próximo a vários bazares lotados, óti-
mo para compras. Visita ao Raj Ghat, o memorial de Mahatma Gandh; Jama 
Masjid, a maior mesquita da Índia; e Chandni Chowk, o movimentado e colori-
do mercado da cidade velha. 



Chandni Chowk foi o centro comercial de Délhi no tempo antigo e ganha vida toda manhã, quando as negociações co-
meçam. Um pouco mais a frente é possível presenciar o contraste entre a Velha Délhi e a Nova Délhi, que foi projetada e 
construída pelos ingleses anos 20. Uma cidade de amplas avenidas, edifícios impressionantes, parques verdes e jardins.

Em 1911, o rei George V anunciou a transferência da capital de Calcutá para Délhi. Os arquitetos do rei, Lutyens e 
Baker, puseram em marcha o projeto e construção de oito cidades de Délhi - Nova Délhi. Lutyens projetou uma “Cidade 
Imperial”, com clima palaciano, edifícios de grande porte, em meio a amplas avenidas arborizadas – estilo dos jardins de 
Mughal, com fontes e piscinas rasas. Demorou 20 anos para cumprimento desta tarefa imensa.

Visita a dois monumentos do passado de Délhi - a Tumba de Humayun e Qutub Minar. O caminho para tais monumentos 
levará ao longo da avenida cerimonial, Rajpath, passando pelo Índia Gate, pelo Parliament House e pela residência pre-
sidencial.

Retorno ao hotel e pernoite no hotel em Délhi.

3º dia: Nova Délhi / Jaipur – terrestre (duração 6 horas)

Após café da manhã, traslado rumo a Jaipur (258 km / aproximadamente 5 horas e 30 minutos).

Jaipur, a capital da província de Rajastão, é conhecida por suas artes e artesanatos, jóias, tecidos pintados à mão e es-
culturas em pedra. É um dos melhores exemplos do norte da Índia, de uma cidade planejada incorporando o melhor de 
Rajput e da arquitetura Mughal. Acomodação no hotel.

  4º dia: Jaipur

Depois do café da manhã, visita ao Forte Amber. Bem acima da cidade, as torres e cúpulas do Forte Amber são uma 
reminiscência de contos de fadas. O palácio em si está dentro do complexo do forte, enorme e repleto de salões, jar-
dins, pavilhões e templos. Apenas um palito de fósforo pode iluminar todo o Salão dos Espelhos. Para subir até o Forte, 
o meio de transporte mais usado são os elefantes, elegantemente vestidos com tecido indiano.

O passeio da tarde começa com uma visita ao museu do Palácio Municipal, onde há forte mistura da cultura Rajasthani 
tradicional e arte Mughal. O museu é resplandecente com uma coleção de roupas da realeza, tapetes, um arsenal de 



armas, pinturas em miniatura que representam cenas da corte, cenas 
de batalha e procissões. Outro ponto que merece uma visita é o Jan-
tar Mantar, um observatório construído em 1726.

Também está incluída uma parada para foto no Hawa Mahal, Palácio 
dos Ventos, espetacular fachada piramidal e janelas salientes com te-
las de treliça, cúpulas e pináculos. No final da tarde, um passeio pelos 
mercados coloridos de Jaipur.

 5º dia: Jaipur / Agra – terrestre (duração 6 horas)

Depois do café da manhã, traslado terrestre à Agra, que fica a 285 km 
de Jaipur, uma viagem de aproximadamente 6 horas passando pelo 
deserto.

No caminho, uma parada em Fatehpur Sikri – uma cidade deserta de 
arenito vermelho, que foi construída pelo Imperador Akbar como sua 
capital. A ‘cidade’ foi abandonada alguns anos depois de construída. 
Era uma cidade de conto de fadas e suas “ruínas” ainda estão em 
bom estado. Não é difícil imaginar como era a vida da corte nos seus 
dias de glória.

Depois do almoço, continuação da viagem até Agra.

 Agra era a capital da Índia, nos tempos do Império Mughal, nos sécu-
los 16 e 17. Nesta época houve um forte investimento em arquitetura 
por parte do governo e construíram fortes, túmulos e palácios em 
arenito vermelho e mármore incrustado com pedras semi-preciosas. 
Durante este período a cidade se tornou um dos principais centros de 
arte, ciência, comércio e cultura. A ‘idade de ouro’ de Agra chegou ao 
fim com o reinado de Shah Jehan, idealizador do Taj Mahal.

Na chegada, check-in no hotel.

No período da tarde, visita ao impressionante Forte de Agra, fortaleza 
do Império Mughal. A maioria das estruturas dentro do forte Agra são 
uma mistura de diferentes estilos arquitetônicos.

 6º dia: Agra / Nova Délhi – terrestre 

O dia começa com visita ao famoso Taj Mahal (fechado às sextas-fei-
ras), para apreciar a beleza do nascer do sol, de um dos locais mais 
privilegiados. Os portões do Taj abrem às 6 da manhã e uma carrua-
gem leva os visitantes até a entrada do monumento. O Taj Mahal fica 
em uma área protegida e o estacionamento está a um quilômetro de 
distância.

O Taj Mahal foi construído pelo imperador Shah Jehan, em memória 
de sua amada rainha. Sua construção começou em 1631 e acreditasse 
que levou 18 anos para ser concluído, com mais de 20.000 artesãos 
trabalhando o tempo todo.

O projeto e a construção são obra do lendário arquiteto Ustad Aha-
mad Lahori. O que torna o Taj Mahal tão especial são suas proporções 
perfeitas, a feminilidade distinta, sua ornamentação. Seu exterior é de 
mármore rosa e tem tons de ouro ao amanhecer e ao por do sol, en-
quanto durante o dia é de branco deslumbrante. 

Depois da visita, traslado terrestre até o aeroporto de Nova Délhi (du-
ração de aproximadamente 5h30’).



Todos os serviços mencionados acimas podem ser completamente 
adaptados de acordo com os seus interesses. Os preços variam de 
acordo com a época escolhida para a viagem e dos serviços que serão 
adquiridos. 

Já que você já está na região, porque não visitar o vizinho no Nepal? 
Adicione uma extensão de 5 dias para Kathmandu e faça uma viagem 
mais completa. Clique aqui para verificar o roteiro de extensão.    

Para pedir uma simulação de preço ou customizar o seu itinerário, por 
favor entre em contato pelo e-mail: ana@toptripviagens.com ou preen-
cha o formulário abaixo:  

Serviços
Neste roteiro inclui:

- 5 noites de acomodação nos hotéis mencionados;

- Café da manhã nos hotéis;

- Todos os traslados em carro privativo;

- Passeios de acordo com o roteiro com guia local falando espanhol;

- Entradas a monumentos e taxas;

- Seguro viagem.

 Neste roteiro não inclui:

- Passagens aéreas;

- Taxas de embarque;

- Taxas para emissão de passaporte e visto para a Índia;

- Seguro de cancelamento de viagem - Passeios opcionais;

- Refeições não mencionadas como incluídas;

- Antecipação no horário de chegada (early check in);

- Prorrogação no horário de saída (late check out);

- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis;

- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passa-
geiro;

- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas 
alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de minibar e tudo que 
não estiver mencionado como incluído no roteiro.



“MONTE SUA 
VIAGEM”
Organizamos viagens para todo o mundo e quanto 
mais difícil e desafiador for, para nós será melhor. Se 
você tem alguma ideia na cabeça e precisa de ajuda 
para desenvolver um plano de viagem ou apenas preci-
sa viabilizar o plano que você mesmo já preparou, en-
tre em contato

ANA GUSSO
ana@toptripviagens.com
Austrália: +61 433126136


