MAHARAJAS’ EXPRESS – Heranças da Índia
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 12.823

+9x de R$ 3.324
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia (+ imposto de 5%)
Uma incrível viagem a bordo do Trem Maharaja’s Express por cidades como Mumbai, Udaipur, Jodphur, Jaipur, Delhi, entre outras. Confira
nosso roteiro de viagem!

Paises: Índia
Cidades: Agra - Delhi - Jaipur - Jodphur - Mumbai - Udaipur
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De Fevereiro de 2022 à Março de 2023

Inclui
– Viagem a bordo do Trem Maharaja Express em cabine escolhida com banheiro privado
– Serviço de mordomo, chá, café e água mineral complementares na cabine

– Maleteiros nas estações
– Todas as refeições, sucos, vinhos indianos da casa e cerveja
– Serviços de guia de língua Inglesa para as visitas com entradas aos monumentos
– Visita das Cavernas de Ajanta
– Visita ao Palácio da Cidade e Galeria de Cristal em Udaipur
– Passeio a pé pelo Antigo Mercado em Udaipur
– Almoço no Satkar Hall do Palácio Fatehprakash
– Vista a Antiga Torre do Relógio em Jodphur
– Visita ao Forte Mehrangarh
– Visita ao Templo Deshnok e Forte Junagarh em Bikaner
– Excursão as dunas em camelo com show folclórico
– Visita ao Forte Amber
– Safári no Parque Nacional Rathambore
– Visita ao Taj Mahal com café da manhã com champagne no Taj Khema

Roteiro
1º DIA - MUMBAI
Bem-vindo a uma viagem majestosa a bordo do Trem de Luxo Maharaja Express ao embarcar na excursão Heranças da Índia. Às 10:30, check
in no hotel Taj Mahal Palace & Tower. Mais tarde, traslado para a estação para embarcar em seu trem de luxo. Desfrute de uma recepção
calorosa ao concluir suas formalidades de registro. Explore as comodidades do trem. Início da viagem em direção a Udaipur, o próximo destino
do circuito. Almoço, jantar e pernoite a bordo do trem.
2º DIA - UDAIPUR
Após o café da manhã, embarque em um passeio ao complexo do Palácio da Cidade e passeio de barco no Lago Pichola. Delicie-se com um
almoço real em um local exclusivo. Após o almoço, retorne ao trem para noite a bordo enquanto prosseguimos viagem. Jantar e pernoite a
bordo do trem.
3º DIA - JODPHUR
No terceiro dia do itinerário, você chegará à cidade solar do Rajastão - Jodhpur. Manhã livre ou opcionalmente, você pode embarcar em uma
excursão para a Vila Bishnoi ou fazer uma sessão de spa no principal hotel da cidade. O almoço será servido a bordo. Após o almoço,
continuação com uma visita ao poderoso forte Mehrangarh. Opte por sair em um passeio a pé pelo Mercado da Torre do Relógio Antigo.

Termine o dia com um jantar luxuoso em um local exclusivo. Retorno para o trem para pernoitar enquanto o trem segue para Bikaner.
4º DIA - BIKANER
Desfrute de um café da manhã e almoço descansando apreciando as paisagens no conforto do trem. Na parte da tarde, você visitará o Forte
Junagarh. Mais tarde, à noite, desfrute de uma excursão pelas dunas de areia para um churrasco exclusivo. Pernoite a bordo do trem enquanto
a viagem prossegue para Jaipur.
5º DIA - JAIPUR
Após o café da manhã, explore o imponente Forte Amber. O almoço será servido a bordo em um dos finos vagões restaurantes. Depois do
almoço, opte por aproveitar todo o luxo pelo qual o trem é conhecido. Jantar em um local exclusivo. Retorno a bordo para pernoite enquanto o
Maharaja Express segue em direção a Sawai Madhopur.
6º DIA - SAWAI MADHOPUR (RANTHAMBORE) – FATEHPUR SIKRI
Desfrute de um safári de jipe matinal pelo Parque Nacional de Ranthambore. Após o safári, saboreie o café da manhã a bordo do Maharajá
Express. Enquanto o trem viaja até o seu próximo destino, Fatehpur Sikri, saboreie um almoço saudável servido a bordo do trem. Ao chegar à
cidade abandonada dos Mughals, você poderá visitar as atrações locais alojadas aqui, como Buland Darwaza e Panch Mahal. Fatehpur Sikri é
um patrimônio mundial da UNESCO. À noite, retorne ao trem para jantar e pernoitar a bordo do trem.
7º DIA: AGRA - DELHI
De manhã cedo no último dia da estada, faça uma visita à grande estrutura do Taj Mahal. Orgulho da Índia, o Taj Mahal também é reconhecido
como Patrimônio Mundial da UNESCO. Mais tarde, você pode desfrutar de um café da manhã farto em um local exclusivo. Enquanto você se
entrega a um grande almoço a bordo do Maharaja Express, o trem atravessará de volta à Delhi para marcar o final da viagem a bordo deste
trem de luxo da Índia.

Saídas e Preços
Saídas de Mumbai em 2022/2023
Fevereiro 2022: 06
Março 2022: 06

Abril 2022: 03
Outubro 2022: 09
Novembro 2022: 06
Dezembro 2022: 04
Janeiro 2023: 01, 29
Fevereiro 2023: 26
Março 2023: 26

Cabine Deluxe
A partir de USD 7.269 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de USD 12.819 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)
A partir de USD 3.635 (valor do pacote por criança de 05 a 12 anos em cabine dupla com 2 adultos)

Cabine Junior Suite
A partir de USD 11.339 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de USD 21.579 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)
A partir de USD 5.669 (valor do pacote por criança de 05 a 12 anos em cabine dupla com 2 adultos)

Cabine Suite
A partir de USD 15.824 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de USD 31.649 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)
A partir de USD 7.912 (valor do pacote por criança de 05 a 12 anos em cabine dupla com 2 adultos)

Cabine Suite Presidencial
A partir de USD 27.189 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)

A partir de USD 54.365 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)
A partir de USD 13.595 (valor do pacote por criança de 05 a 12 anos em cabine dupla com 2 adultos)

Importante:
– Os preços acima não incluem suplemento por saídas no Natal e Réveillon
– Os preços estão sujeitos a alterações caso haja qualquer alteração na rota ou qualquer acréscimo de combustível, taxas governamentais
locais etc.
– Imposto indiano de 5% que deverá ser acrescido ao valor total do pacote

Observações
Os passeios opcionais estarão disponíveis para compras a bordo do Trem Maharaja’s Express e os passageiros poderão contatar a gerência a
bordo do trem para checar a disponibilidade e fazer o pagamento na moeda local.
Pacote sujeito a disponibilidade e/ou alteração.
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