Grupo Marua Pacce – Sri Lanka e Índia com Khajuraho
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I T I N E R Á R I O
JANEIRO/2017
Seg.02JAN - GUARULHOS/MUNICH LH505 19:00/09:50 (ou vôo à sua escolha)
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em vôo da Lufthansa com destino a Munich
Ter. 03JAN – MUNICH/BOMBAY LH 764 11:25/23:55
Conexão rumo a Bombay – chegada às 23:55hs. Traslado ao Hotel ITC Grand Central Mumbai, ou similar.
Alojamento por 03 noites, com café da manhã e taxas.
Qua. 04JAN – BOMBAY – manhã livre. À tarde passeio pela cidade
Qui. 05JAN – BOMBAY – dia inteiro de passeio, incluindo a Ilha de Elephanta.
Sex. 06JAN – BOMBAY/COLOMBO 9W 252 18:15/20:45
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Check out às 11:00hs. Em horário a informar, traslado ao aeroporto de
Bombay, para embarque em vôo JetAirways, 9W 252, saindo às 18:15hs, chegando às 20:45hs em Colombo,
atual capital do Sri Lanka (antigo Ceylão), o reino de Ravena, o raptor de Sita, grande opositor de Rama, no épico
Ramayana. À chegada, recepção e traslado ao Hotel The Walawwa Colombo, ou similar. Alojamento por 02 noites,
com café da manhã e taxas.
Sab. 07 JAN – COLOMBO – Manhã livre. À tarde, passeio pela cidade.

A despeito do surgimento de edifícios modernos, Colombo ainda guarda o charme e tradição em edifícios
antigos, como a Torre do Relógio, antigos edifícios Britânicos, templos Hindús e Budistas, algumas areas
residenciais em contraste com o Memorial Conference Hall Bandaranike, um inusitado presente da República
Popular da China para o Sri Lanka.
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Dom. 08 JAN - COLOMBO - PINNAWALA – SIGIRIYA - KANDALAMA (Aprox. 5 hrs de viagem)

Após café da manhã, saída em carro privativo rumo a Pinnawala, para visitar um “Orfanato de Elefantes”, onde
teremos a oportunidade de ver bem de pertinho uma grande quantidade de elefantes.
O orfanato foi estabelecido em 1975 começando com 7 elefantes. Hoje, alguns destes 7, tem o privilégio de
ver nascer seus netos neste programa, assistido experimentados técnicos locais e estrangeiros. O primeiro
“bebê” elefante, nasceu aqui em 1984. O horário mais interessante para se visitar, é quando os bebês vão
“mamar” em mamadeiras e quando vão tomar banho no rio ali ao lado. Terminada a visita, prosseguimento para
Sigiriya, onde poderemos escalar a montanha perdida no meio de uma incrível planície, que abriga a Fortaleza
construída pelo Rei Kashyapa (477-495dC), patrimônio mundial – a “LION ROCK”, uma cidadela de beleza sem
igual, saltando 200 mts. acima de uma floresta selvagem. A rocha, foi a fortaleza central da cidade
fortificada. O mais impressionante que vamos visitar aqui, são os “afrescos” das “Donzelas Celestiais” de
Sigiriya que estão num nicho protegido, que pode ser alcançado por uma escada em espiral. Prosseguimento
para Kandalama. À chegada, alojamento no Amaya Lake Kandalama Hotel, por 03noites, com café da manhã e
taxas.
Seg. 09 – KANDALAMA/POLONNARUWA /KANDALAMA (Approx. 2 hrs até Polonnaruwa)
Após café da manhã, saída em carro privativo para visita a Polonnaruwa, hoje Patrimônio Mundial, capital
medieval da Ilha (construída entre os séculos XI e XII) que ficou famosa depois do declínio de Anuradhapura.
Existem outros monumentos e famosos locais de peregrinação como o Templo de Shiva, o Lankathilake, o
Watadage, o Galpotha, o Kiri Vehera e os restos de um antigo templo da Relíquia do Dente. Retorno ao
hotel.
Ter. 10 JAN – KANDALAMA/ANURADHAPURA /KANDALAMA
Após café da manhã, saída em carro privativo para visita a Anuradhapura (Aprox. 2.5 hrs)
Anuradhapura foi a primeira Capital e sem dúvida a maior cidade do Antigo Ceylão. Abriga dois Patrimônios
Mundias da UNESCO, dentre muitos outros locais de interesse. A “Arvore Sagrada” de Buddha, a Sri Maha
Bodhi, foi trazida como uma amostra da árvore sob a qual Príncipe Siddharta alcançou a “Iluminação”. Tem
mais de 2200 anos de idade e é a árvore mais antiga históricamente documentada no mundo, sem contar outros
importantes monumentos como a estátua de Buddha “Samadhi” (em profunda meditação) (séc.IV) e o templo na
rocha Isurumuniya (sec. III a.C) famoso por suas esculturas na rocha. Prosseguimento para Mihintale (20mins)
local foi onde o budismo foi introduzido no Sri Lanka. Uma escadaria de 1840 degraus nos levará ao topo de
onde se tem uma vista incrível do campo ao redor. Uma imagem inesquecível que ficará em sua memória para
sempre!
Qua.11 JAN - KANDALAMA – DAMBULLA - MATALE - KANDY (+/- 2hrs)
Após café da manhã, check out e saída já com a bagagem em carro privativo, para visita a Dambulla (30min)
O Templo na Caverna em Dambulla, foi construído pelo Rei Walagambahu no séc. 1 AC e é Patrimônio Mundial.
É o templo em caverna mais impressionante do Sri Lanka. O complexo de 5 cavernas com cerca de 2000 m2 com
paredes e tetos pintados, é a maior área e pinturas encontrada no mundo. Contém cerca de 150 imagens de
Buddha, dentre as quais está a maior imagem de Buddha escavada em rocha com cerca de 14mts. Prosseguimento
para Matale (2hrs), onde visitaremos um jardim com as especiarias que tornaram o Sri Lanka famoso. Se dermos
sorte, poderemos ter uma demonstração de como se preparam os curries tradicionais, usando as especiarias locais.
Prosseguimento para Kandy (40min). À chegada, alojamento no The Hotel Earl’s Regency Kandy – em apto.
Deluxe, por duas noites, com café da manhã e taxas
Qui. 12 JAN – KANDY /PERADENIYA / KANDY
Após café da manhã, saída em carro privativo para visita ao Jardim Botânico de Peradeniya (20min), com mais
de 4.000 espécies de plantas, incluindo algumas das mais belas orquídeas jamais vistas. A origem deste jardim
data do tempo do Rei Wickramabahu, III. em 1371. Além da grande variedade de plantas, veremos a famosa
Avenida de Palmeiras e a “Cannonball Tree” plantada pelo Rei britânico George V (esta árvore, também
conhecida como “abricó-de-macaco”, “nagalinga” e “shivalingam” é sagrada na Índia porque simboliza o Phallus
santificado e a serpente protetora da energia sexual feminina. Basta ver seu formato para entender esta
associação; e o nome “cannonball tem uma explicação simples – quando cai no chão, parece um tiro de canhão)

Retorno a Kandy. À tarde, passeio pela cidade.
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Kandy é Patrimônio Mundial. O nome “Kandy” conjuga visões de esplendor e magnificência. Foi a última capital
dos reis do Sri Lanka antes do país cair sob o domínio britânico em 1815. Famoso por sua rica hereditariedade
e esplendor, esta cidade magnífica foi reinada por último por Sri Wickramarajasinghe. Muitas das lendas,
tradições e folklore ainda estão fortemente vivas. Dar uma volta ao Lago de Kandy, construído pelo ultimo rei
Sinhala, Sri Wickramarajasinghe em 1798. Passear pela cidade, pelo bazaar, centro de artesanato e museu das jóias
/ lapidação. No fim da tarde, visitaremos o Templo da Relíquia do Dente de Buddha e depois assistiremos um
espetáculo cultural.

O templo do dente ( Dalada Maligawa) , tem uma beleza singular, disse Carl Gustav Jung. Visitou a
biblioteca, conversou com os monges, participou de uma cerimônia que lhe foi inesquecível pois incluiu
um concerto com tambores no pátio externo (mandapan) que lhe tocou as entranhas. A musica do tambor
fala a língua original do ventre.... Ao cair da tarde, se possível, estaremos presentes para esta cerimônia que
revela a relíquia do dente de Buda, revivendo esta atmosfera que se repete diariamente neste espaço.
Sex. 13 JAN – KANDY / COLOMBO (136km)
Café da manhã no hotel. Em horário a informar, saída rumo a Colombo, visitando uma fábrica de chá a caminho.
Chegada e alojamento no Hotel The Walawwa Colombo, ou similar., por 01 noite, com café da manhã e taxas.
Fim da estadia no Sri Lanka.

Sab. 14JAN - COLOMBO / DELHI UL 195 14:00/17:35
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Check out 11:00hs. Em horário a informar, traslado ao aeroporto de
Colombo, para embarque em vôo UL 195, saindo às 14:00hs, chegando às 17:35hs em Delhi. Recepção e traslado
ao NOVOTEL AEROCITY ou similar. Alojamento por 01 noite, com café da manhã e taxas. No fim da noite,
traslado ao aeroporto de Delhi, para
Dom. 15 JAN – DELHI/MUNICH LH 763 01:50/05:50 + MUNICH/GUARULHOS LH 504 22:20/08:00
Embarque em voo Lufthansa com destino ao Braisl, com conexão em Munich.

POSSIBILIDADE DE RETORNO AO BRASIL
Segunda Parte: INDIA - Agra, Khajuraho,Varanasi e Delhi

.

.

Sab. 14JAN - COLOMBO / DELHI UL 195 14:00/17:35
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Check out 11:00hs. Em horário a informar, traslado ao aeroporto de
Colombo, para embarque em vôo UL 195, saindo às 14:00hs, chegando às 17:35hs em Delhi. Recepção e traslado
ao HOTEL TAJ MAHAL ou similar. Alojamento por 02noites, com café da manhã e taxas.
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Dom. 15 JAN – DELHI
Após café da manhã, saída em veículo privativo com guia em espanhol, para dia inteiro de visita à Old Delhi.
Começaremos pelo Forte Vermelho, e a Mesquita Jama Masjiid (Mesquita da Sexta Feira) ambos
construídos pelo Imperador Shah Jahan (o mesmo do Taj); na sequência, passaremos pelo Raj Ghat,
monumento construído no local aonde Gandhi foi cremado (importante local de peregrinação para pessoas de
todo mundo) prosseguimento para visita ao Templo Sikh – Gurudwara Bangal Sahib, e ao Templo Hindú Lakshmi
Narayan, Museu da Casa de Gandhi e Museu da Casa de Indira. Tempo para almoço (não incluído). À tarde,
visita à Nova Delhi, que foi construída em 1911 pelo Rei George V, que achava Calcutá (antiga capital inglesa)
muito longe para ser capital do Império. Visita panorâmica passando pelo Portão da Índia (Índia Gate), o
Palácio Presidencial e o Parlamento. Continuação para visita ao Qtub Minar e as Tumbas de Humayum.
Seg. 16 JAN - DELHI/ FATEHPUR SIKRI (227km +/- 3:40hrs)/AGRA (37km +/-50min)
Após o café da manhã, saída em veículo privativo com guia em espanhol, com destino a Agra (264km).
No percurso, visita à cidade deserta de Fatehpur-Sikri, do século XV, construída pelo Imperador Akbar em
1569 em homenagem ao sábio Salim Christ que morava neste local e profetizou a chegada de seus tão
esperados herdeiros. Foi abandonada após 15 anos devido à escassez de água e como nunca foi invadida,
permanece intacta. Prosseguimento para Agra. À chegada, alojamento no HOTEL DOUBLE TREE by HILTON
ou similar por duas noites, com café da manhã e taxas
(ver na tabela de preços no final, suplemento para ficar hospedado no Hotel Amarvilas)
Ter. 17 JAN – AGRA- (Taj Mahal: ‘um sonho celeste cristalizado em pedra’. (Carl Gustav Jung.)
Após café da manhã, saída em veículo privativo com guia em espanhol, para visita ao Forte de Agra.
Prosseguimento para visita à tumba de Itmad-ud-Daula (ou Mini Taj - dizem que esta tumba do sogro do Shah
Jahan, ajudou-o na inspiração para sua obra máxima). Na volta ao hotel poderemos ver como se faz o
maravilhoso trabalho de entalhe no mármore. Agra é o berço desta arte tradicional desde a era Mughal,
passada de pai para filho. No fim da tarde visita ao TAJ MAHAL: o monumento mais famoso da Índia é a obra
mais expressiva da arquitetura Mughal. As visitas ao nascer e por do sol são espetaculares pois o mármore
branco reflete a luz solar com matizes de diversas cores. Espetacular!! Fruto de uma história de amor, "uma
lágrima no rosto da humanidade" disse o poeta Rabindranath Tagore. Shah Jahan utilizou grande parte de sua
fortuna e a força e arte de 20.000 homens para concluir a obra que abrigaria os restos mortais de sua amada
Muntaz Mahal morta durante uma viagem ao dar a luz o seu 14º filho.
Qua. 18 JAN – AGRA / KHAJURAHO AI 406 14:30/15:25
Após café da manhã, saída com destino a Khajuraho. Embarque em vôo Air Índia, AI 406, saindo às 14:30hs,
Chegando às 15:25hs em Khajuraho. À chegada, recepção e traslado ao HOTEL TEMPLE VIEW. Alojamento
por 02 noites, com café da manhã e taxas.
Qui. 19 JAN – KHAJURAHO
Após café da manhã, saída para dia inteiro de visitas.
Sex. 20JAN – KHAJURAHO/ VARANASI 9W 2424 14:05/14:55
Café da manhã no hotel. Mnhã livre. Em horário a informar, traslado ao aweroporto de Khajuraho, para
embarque em vôo JetAirways 9W 2424, saindo 14:05hs, chegando às 14:55hs em Varanasi. À chegada,
recepção e traslado ao Hotel GATEWAY GANGES, ou similar, por 02 noites, com café da manhã e taxas. No
final do dia, traslado às margens do Ganges para apreciar a cerimônia Aarthi (“de levar o sol para dormir”).

Varanasi é núcleo da espiritualidade hinduísta e visita obrigatória para se entender o caráter devocional do povo indiano.
De alguma forma, vivos ou mortos (ter as cinzas jogadas no Ganges...), ao menos uma vez na vida, as pessoas esperam vir a
esta cidade – a mais sagrada de todas para os hinduístas! Varanasi é também o local das melhores sedas da Índia.
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Sab. 21JAN – VARANASI- morada de Shiva, considerada cidade mais antiga do mundo.
Antes do amanhecer, saída para passeio de barco pelo sagrado Rio Ganges, presenciando o despertar de
milhares de pessoas que vêm aos ghats (escadarias) para suas diversas práticas e banhos rituais, considerados
sagrados. Pelo rio, teremos uma visão inesquecível: as plataformas de cremação nos templos. Retorno ao hotel.
À tarde, breve visita à cidade e prosseguimento para Sarnath (40km), local onde Buddha (Sidharta Gautama)
fez seu primeiro sermão. Retorno ao hotel no fim da tarde.
Dom. 22JAN – VARANASI / DELHI 6E 175 10:50/12:25
Café da manhã no hotel. Em seguida, traslado ao aeroporto para embarque em vôo da Índigo Airways, 6E 175,
saindo às 10:50hs, chegando às 12:25hs em Delhi. À chegada, recepção e traslado ao NOVOTEL AEROCITY.
Restante da tarde livre.
Seg. 23 JAN – DELHI
Café da manhã no hotel. Meio dia de carro e guia ‘a disposição. No fim da noite, traslado ao aeroporto de Delhi
Para...
Ter. 24 JAN – DELHI /MUNICH LH 763 01:50/05:50 + MUNICH/GUARULHOS LH 504 22:20/08:00
embarque em vôo Lufthansa, LH 763, saindo à 01:50hs, chegando às 05:50hs em Munich. Tempo livre.
Conexão com o vôo Lufthansa, LH 504, saíndo às 22:20hs, chegando às 08:00hs da manhã da terça feira dia
24JAN em Guarulhos.
FIM DOS SERVIÇOS
POSSIBILIDADE DE PARADA EM MUNICH
Ter, 24 JAN – DELHI/MUNICH LH 763 01:50/05:50
embarque em vôo Lufthansa, LH 763, saida à 01:50hs, chegada às 05:50hs em Munich. À chegada, recepção
e traslado REGULAR ao HOTEL EDEN ou similar. Alojamento por 03 noites, com café da manhã e taxas.
Check in entre 12:00h e 15:00hs. Restante do dia livre. (suplemento para early check in a solicitar)
Qua. 25 JAN – MUNICH
Café da manhã no hotel. Em horário a informar, saída para meio dia de visita à cidade em TOUR REGULAR.
Qui. 26 JAN – MUNICH
Café da manhã no hotel. Dia livre.
Sugerimos fazerem um passeio opcional ao sul da Baviera, para conhecer as maravilhas da paisagem, a cidade
de Oberammergau, aonde acontece a representação a cada 10 anos da Paixão de Cristo e os Castelos do
“Rei Louco”- Ludwig II da Baviera - Linderhof e o inspirador da Disney o Castelo de Neuschawnstein.
Sex. 27JAN – MUNICH/GUARULHOS LH 504 22:20/08:00
Café da manhã no hotel. Dia livre. Late check out incluído, até às 18:00hs. Em horário a informar, traslado ao
aerporto de Munich, para embarque em vôo Lufthansa, LH 504, saíndo às 22:20hs, chegando às 08:00hs da
manhã da quinta feira dia 26JAN em Guarulhos.

FIM DOS SERVIÇOS
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CONDIÇÕES GERAIS
PREÇOS POR PESSOA: (em US$ dólares na Ásia e Euros na Alemanha)
PARTE AÉREA: Trechos das pontas – Brasil/Índia/Brasil – à escolha dos passageiros (sob consulta)
Obs. Todos os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

PARTE TERRESTRE:

consultem-nos sobre descontos.

min. 10 pessoas

mín. 07 pessoas

Bombay+Sri Lanka

Agra/Varanasi/Delhi

(03 a 14JAN17)

(14 a 22JAN17)

Compartindo apto. duplo: ………………....US$ 3.470

US$ 2.563

Suplem. apto. individual.........................US$ 1.398

US$

Vôos internos c/taxas (classe econômica)…US$ 862
(sujeito a confirmação na hora da emissão)

982

US$ 494

min. 04 pessoas

Munich
(22 a 25JAN17 + late)

Euro 750
Euro 150
xxxxx

IMPORTANTE: desde 2016 é obrigatório o pagamento de taxa de remessa de 6,8% sobre o valor a pagar.

CONDIÇÕES GERAIS:
INSCRIÇÕES:
SINAL IMEDIATO de US$ 1.000,00 por pessoa a ser deduzido do total
PAGAMENTO FINAL:
até dia 20 de Novembro/16

.

FORMAS DE PAGAMENTO:
Parte aérea: à vista em reais ou cartão de crédito pessoa física emitido no Brasil parcelado sem juros
Parte terrestre: à vista em dólares, remessa ou reais ao cambio do dia – consulte sobre parcelamento
INCLUINDO:
. Trechos internos em companhias locais (Bombay/Colombo/Delhi + Delhi/Varanasi/Delhi ) com franquia de 15kg em
econômica, sujeitos a alteração sem aviso prévio – emitidos no Brasil ou na Índia – sujeito a confirmação e alterações;
. Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em aptos duplos standard ou conforme mencionados, com banheiro privativo.
Normalmente o horário de entrada nos hotéis é entre 12:00h e 15:00h e horário de saída entre 10:00 e 12:00h.
. Regime de café da manhã durante todo percurso.
. Recepção e assistência na chegada e saída da Índia por nosso representante local, traslados dos aeroportos aos hotéis e
vice e versa em veículo privativo com ar condicionado
. traslados e tours em serviço regular em Munich
. Passeios, excursões e transporte terrestre conforme mencionados em veículo privativo com ar condicionado
(exceto em Munich – tours regulares com guia multilíngüe)
. Assistência de guia falando inglês (espanhol quando possível) incluindo entradas aos monumentos e locais visitados.

.

Guia em espanhol acompanhante de Delhi/Agra/Varanasi/Delhi

NÃO INCLUÍDO:
. Seguro Viagem, Refeições, taxas de aeroportos, excesso de bagagem, despesas de caráter pessoal tais como
telefonemas, lavanderias e outros, passeios sugeridos e opcionais, despesas com documentação de viagem (passaportes ,
vistos e vacinas). . Gorjetas a carregadores de malas nos aeroportos e recepção dos hotéis. A tradicional gorjeta opcional
para os guias (recomenda-se US$ 5,00 por dia por pessoa para o guia local) para os motoristas e ajudantes (recomenda-se
US$ 3,00 por dia por pessoa) e para os carregadores quando entregam a mala em seu quarto (recomenda-se US$ 1,00 por
volume) enfim, tudo que não estiver mencionado como incluído.
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DOCUMENTAÇÃO:
* Vacina Necessária: Febre amarela
Passaporte: com validade mínima de 6 meses após o fim da viagem
Vistos: Índia: retira-se em São Paulo (MULTIPLA ENTRADA)
Sri Lanka: retira-se no Brasil
CANCELAMENTOS: As seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente cobradas: até 30 dias antes, devolução do
sinal de reserva deduzindo despesas administrativas. De 29 a 15 dias antes, retenção de 35% do total da viagem. De 14 a
04 dias antes, retenção de 50% do total da viagem. Menos de 4 dias antes do embarque, retenção de 80% a 100% dos
valores totais pagos (exceto no caso específico de emissão de bilhetes aéreos internos na Índia, que não são
reembolsáveis).
ALTERAÇÕES: Os organizadores se reservam o direito de efetuar qualquer mudança nos itinerários, na data de saída, nos
hotéis ou nas cias aéreas previstas, substituindo-os por outros de categoria similar.
IMPORTANTE: Os preços foram calculados com base em Taxas Cambiais e condições vigentes em Junho/2016 e baseados
em mínimo de 10 participantes no Sri Lanka, 07 na Índia e 04 em Munich, podendo portanto sofrer alterações em função
de oscilações cambiais, mudança nos preços aplicados ou se o número de participantes mínimo exigido não for atingido.
ACEITAÇÃO: O simples fato da inscrição para tomar parte em nossa programação, implica na total conformidade
com todas e cada uma das condições pré-estabelecidas.
RESPONSABILIDADE: Lycia Costa Reys Serviços Turísticos Nacionais e Internacionais Ltda., Embratur 17784-00-41;
assim como os intermediários entre os passageiros e as entidades ou pessoas chamadas a fornecer os serviços que
constam no itinerário, ou seja, empresas de transportes (aéreo e terrestres), hotéis e restaurantes, operadores locais,
etc, declinam de toda responsabilidade por deficiência de serviços, assim como qualquer dano, acidentes, atrasos ou
irregularidades que possam ocorrer às pessoas que efetuarem a viagem por seu intermédio ou mesmo perda ou extravio de
bagagem e demais objetos de propriedade das mesmas. As companhias de aviação envolvidas nos trechos das pontas, bem
como as demais empresas aéreas compreendidas neste itinerário, são responsáveis apenas pela parte aérea deste
programa, de acordo com os termos e condições especificadas nos contratos individuais de viagem e que estão sujeitos às
leis vigentes, tratados e regulamentos que regem o transporte aéreo. Este programa é operado de acordo com a
Deliberação Normativa 161 da EMBRATUR e as "Condições Gerais" para viagens internacionais da BRAZTOA impressas em
08/12/91 (ref.01/91). Uma cópia está disponível na sua agência de viagem.
PROGRAMA VÁLIDO SOMENTE PARA A DATA DE SAÍDA MENCIONADA

INFORMAÇÕES E RESERVAS: com Fábio (11-30810502) ou Lycia (11-9 96498897)

Núcleo de Yoga Ganesha
Rua Ferreira de Araújo, 449, Pinheiros.
www.nucleodeyogaganesha.com.
info@nucleodeyogaganesha.com.br.

Tel: 5511- 38193283

Lycia Costa Reys Serviços Turísticos Nacionais e Internacionais Ltda.
R. Moacir Piza, 100 - Cerqueira César - São Paulo - Brasil - CEP 01421-030
Tels: (011) 3081-0502 - Fax: (011) 3062-5777 – Cel: 11 9 9649-8897
C.G.C. 00.252.641/0001-33 - EMBRATUR Nº 17784-00-41-8
e-mail: lycia@lyciareystur.com.br

