THE DECCAN ODYSSEY - MAHARASHTRA SPLENDOR JOURNEY
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 10.124

+9x de R$ 2.625
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia (+ imposto de 5%)
Viaje a bordo do luxuoso trem THE DECCAN ODYSSEY por cidade como Mumbai, Nashik, Goa, entre outras. Confira o nosso roteiro de viagem!

Paises: Índia
Cidades: Aurangabad - Goa - Mumbai - Nashik
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De Setembro de 2021 à Maio de 2022

Inclui
– Acomodação em cabine com banheiro privado
– Todas as refeições (Café da manhã, Almoço, Jantar)
– Refrigerantes ou sucos durante as refeições

– Excursões guiadas fora do trem conforme o itinerário – entradas, transportes e serviços de guias locais de língua Inglesa.

Roteiro
1º DIA – MUMBAI - NASHIK
Bem-vindo a bordo do Deccan Odyssey. Apresentação no Chhatrapati Shivaji Terminus por volta das 15h30 para concluir o processo de registro
e verificar as formalidades para a viagem no Maharashtra Splendor. Desfrute de uma tradicional recepção e depois saboreie uma refrescante
bebida de boas-vindas. Depois de completar todas as formalidades, acomode-se enquanto o Deccan Odyssey sai de Mumbai para Nashik.
Desfrute do jantar a bordo e pernoite a bordo.
2º DIA - NASHIK
Deccan Odyssey chegará à cidade sagrada de Nashik pela manhã. Desfrute de seu café da manhã a bordo e desembarque para desfrutar de
um passeio ao longo dos Godavari Ghats. Observe diferentes rituais hindus sendo realizados no Ghat.
Além disso, oportunidade para caminhar pelo mercado definido pelos Ghats. Desde vegetais a bolos de esterco de vaca, lentilhas a frutos do
mar secos, tudo se vende no mercado. Mais tarde, ida para os vinhedos de Grover Zampa e faça um tour por um dos melhores vinhedos
produtores de vinho da Índia. Dê uma olhada nas vinhas alinhadas com as uvas Chenin, Chardonnay e Shiraz. O passeio oferece uma visão
dos métodos antigos - 'méthode traditionalnelle', que ainda são usados ??para preparar os melhores vinhos espumantes da Índia. O sommelier
da vinha irá atendê-lo com as melhores coleções de vinhos brancos, tintos, rosas e espumantes. Combine seu vinho favorito com alguma
comida deliciosa. Depois de saborear seu almoço, retorno para o Deccan Odyssey. Deccan Odyssey e partida para Aurangabad. Jantar a bordo
e pernoite em Deccan Odyssey.
3º DIA – Aurangabad – Grutas de Ellora
Esta manhã, Deccan Odyssey entra em Aurangabad, a cidade industrial de Maharashtra. Tendo o nome do último Grande Imperador Mughal,
Aurangzeb, a cidade apresenta a cultura Mughal em cada canto e esquina. Saboreie seu café da manhã a bordo e desembarque. Comece a
dirigir em direção às Cavernas de Ellora, Patrimônio Mundial da UNESCO e a principal atração de Aurangabad. Um dos melhores exemplos de
arquitetura de templos em cavernas na Índia, o local das Cavernas de Ellora tem 34 santuários escavados na rocha que representam a arte
budista, jainista e hindu que datam dos séculos 4 e 5 DC. Existem 12 cavernas budistas ao sul, 17 cavernas hindus no centro e 5 cavernas Jain
ao norte. A atração principal das cavernas é o templo Kailash, que se acredita ser uma réplica da morada celestial do Senhor Shiva no Monte.
Kailash. Desfrute de um almoço a bordo como o Deccan Odyssey. Recoste-se e relaxe com seus coquetéis favoritos do bar a bordo. Em
seguida, coma uma comida deliciosa e descanse. Deccan Odyssey parte para Jalgaon, onde você poderá visitar as espetaculares cavernas de
Ajanta. Jantar a bordo e pernoite em Deccan Odyssey.

4º DIA – AJANTA CAVES
Enquanto você se delicia com um delicioso café da manhã a bordo, o Deccan Odyssey chega à estação de Jalgaon. Desembarque após o café
da manhã e comece a dirigir para as Cavernas de Ajanta, outro Patrimônio Mundial da UNESCO. O local possui 30 cavernas budistas
esculpidas na rocha que são lindamente esculpidas e apresentam esculturas e pinturas da arte religiosa budista. Essas pinturas e esculturas
retratam a arte pictórica universal. Saboreie o almoço a bordo do Deccan Odyssey enquanto ele parte para a colorida cidade de Kolhapur.
Descanse um pouco durante o dia e aproveite as atividades recreativas a bordo. Assista a um filme ou jogue carrom ou faça uma massagem
relaxante no spa a bordo. À noite, saboreie sua bebida favorita com o jantar. Jantar a bordo e pernoite no Deccan Odyssey.
5º DIA – KOLHAPUR
Dê uma olhada nos arredores de Maharashtra enquanto a Odisséia do Deccan chega à cidade de Kolhapur. Saboreie o café da manhã a bordo
e passe algum tempo livre. Desembarque para um city tour por Kolhapur após almoçar a bordo. Faça uma visita ao New Palace Museum, um
belo palácio octogonal que data do século XIX. Volte as páginas da história de Kolhapur com a arquitetura do palácio. Visite o Museu da
Câmara Municipal, que é um edifício neo-gótico sombrio. Faça compras no mercado local de Kolhapur. Compre um par de chappals Kolhapuri
lindamente feitos à mão, a principal atração da cidade. Saia para o seu local especial onde será servido chá. Desfrute de Lavanya Sandhya,
uma apresentação folk. Busque bênçãos no templo Mahalakshmi, templo de 1300 anos, também conhecido como Shakti Pethas. O templo é
dedicado à Deusa Shakti, a consorte do Senhor Vishnu. Poste isto, testemunhe uma apresentação tradicional de artes marciais chamada
'Mardani Khel'. Retorne ao Deccan Odyssey para o jantar. O Deccan Odyssey parte para a capital do partido da Índia, Goa. Jantar a bordo e
pernoite no Deccan Odyssey.
6º DIA – GOA
Hoje você chegará a capital do Gaekwads. Vadodara, localizada ao longo do rio sazonal Vishwamitri. Café da manhã a bordo, desembarque e
saída para visitar Champaner - Pavagadh Parque Arqueológico, um Patrimônio Mundial da UNESCO e a única cidade pré-Mughal completa e
inalterada islâmica na Índia. Almoço a bordo do Trem Deccan Odyssey. Em uma das suas atrações (Jami Masjid), repare na mistura de
arquitetura hindu e islâmica. Após o almoço, visitaremos o Museu Maharaja Fateh Singh, construído originalmente como uma escola para
crianças do Marajá. Hoje, os amantes da arte podem ver um grande número de obras de arte exibidos no museu, incluindo uma coleção de
pinturas de Raja Ravi Varma e outros mestres europeus de renome, bem como uma coleção de esculturas em mármore e bronze. Desfrute de
um chá no resplandecente Laxmi Vilas Palace, construído em 1890. O palácio também abriga uma coleção notável de esculturas em bronze,
mármore e terracota. Poderemos ainda apreciar uma apresentação folclórica, típica da região enquanto saboreamos algumas das iguarias das
cozinhas reais. Retorno ao trem para jantar, enquanto viajamos para Aurangabad. Pernoite no Trem Deccan Odyssey.
7º DIA – SINDHUDURG
O trem entra em Sindhudurg, localizado em uma ilha acidentada, próximo à costa de Malvan. Saboreie o café da manhã a bordo do trem. Mais

tarde, desembarque do Deccan Odyssey para explorar a cidade sagrada de Sindhudurg. De volta ao trem de luxo para o almoço, seguido pela
segunda etapa do passeio. Retorno ao trem à noite. Enquanto o trem começa sua jornada de volta a Mumbai, aproveite o jantar. Pernoite no
Deccan Odyssey.
8º DIA - MUMBAI
Cedo pela manhã, após o café, você desembarcará na Estação de Trens Chhatrapati Shivaji, em Mumbai. ***Final da viagem.***

Saídas e Preços
SAÍDAS DE MUMBAI EM 2021/2022
Setembro 2021: 11
Outubro 2021: 30
Novembro 2021: 20
Dezembro 2021: 04
Fevereiro 2022: 05, 19
Abril 2022: 09, 22
Maio 2022: 14

Cabine Deluxe
A partir de USD 5.739 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de USD 7.999 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)

Cabine Suite Presidencial
A partir de USD 8.669 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de USD 17.338 (valor do pacote por pessoa em cabine individual)

Importante:
O imposto indiano de 5% deverá ser acrescido ao valor total do pacote!

Observações
– Como o trem viaja em trilhos de ferrovias indianas, os itinerários estão sujeitos à alterações em caso de eventuais mudanças na rota etc.
– Os preços estão sujeitos à alteração em caso de qualquer alteração na rota ou outras taxas, tais como combustível, impostos etc.
– Crianças abaixo de 5 anos de idade poderão viajar sem custos, desde que divida uma cabine dupla com dois adultos. Sujeito a disponibilidade
de cabine dupla no momento da reserva.
– Presidential Suite pode acomodar até 3 adultos ou 2 Adultos e 2 crianças (1 criança de até cinco anos de idade e a segunda de até 12 anos
de idade).

POLÍTICA DE CRIANÇAS:
– Deccan Odyssey pode acomodar crianças, mas pediremos aos pais ou responsáveis que mantenham as crianças na mesma atmosfera de
uma viagem calma entre adultos que o trem oferece.
– Crianças abaixo de 5 anos de idade poderão viajar sem custos, desde que divida uma cabine dupla com dois adultos. Sujeito a disponibilidade
de cabine dupla no momento da reserva.
– Para famílias, com crianças entre 6 e 12 anos de idade, ou, com duas criança sendo uma de 5 anos e outra entre 6 e 12 anos, recomendamos
a Presidential Suite que possui uma cama dupla e que pode ser divida entre uma criança de menos de 5 anos e os pais e um sofá na sala de
estar que pode acomodar a criança mais velha. Neste caso a (as) criança (as) não pagam nada.
– No caso de duas crianças entre 6 e 12 anos de idade viajarem com seus pais, você terá que tomar duas cabines. A primeira pagará 25% do
preço de um adulto e a segunda criança pagará 50% do preço de um adulto. Um dos pais ou responsável terá que estar presente com a (as)
criança (crianças) na cabine.
– Não é possível cabines com portas conectadas.
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