
1º Dia - 14/01/2020 - SÃO PAULO/
JOHANESBURGO
Os integrantes do grupo deverão se apresentar no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h00 em 
frente ao guichê da South African Airways (Terminal 
3).Voaremos para Johanesburgo (Horário do 
voo: 17h30 - tempo de voo: 09h15). Previsão de 
chegada: 07h20 do dia 15/01. 

2º Dia - 15/01/2020 - JOHANESBURGO
Ao chegar em Johanesburgo, iremos para o Hotel. 
Teremos nesse dia um City Tour por Johanesburgo 
(Definiremos em breve o horário)

3º Dia - 16/01/2020 - JOHANESBURGO/ DUBAI
Voaremos pela manhã para Dubai  (Emirates 
/ Horário do voo: 10h25 - tempo de voo: 
08h10/ Chegada às 20h25). Ao chegar nos 
acomodaremos em confortável hotel.

4º Dia - 17/01/2020 - DUBAI/MUMBAI/LONAVLA
Voaremos pela manhã para Mumbai (Emirates / 
Horário do voo: 13h10 - tempo de voo: 02h50/ 
Chegada às 17h45). Iremos de ônibus até Lonavla 
(Tempo de viagem: 02h)

5º Dia - 18/01/2020 - LONAVLA
Programação e visitas orientadas pelos Professores 

Marcus Vinicius, Danilo Santaella e Marcos 
Aquino envolvendo práticas, palestras e visitas a 
locais importantes da região.

6º Dia - 19/01/2020 - LONAVLA
Programação e visitas orientadas pelos Professores 
Marcus Vinícius, Danilo Santaella e Marcos 
Aquino envolvendo práticas, palestras e visitas a 
locais importantes da região.

7º Dia - 20/01/2020 - LONAVLA
Programação e visitas orientadas pelos Professores 
Marcus Vinícius, Danilo Santaella e Marcos 
Aquino envolvendo práticas, palestras e visitas a 
locais importantes da região.

 8º Dia - 21/01/2020 - LONAVLA/AURANGABAD
Manhã livre. Viajaremos pela tarde para 
Aurangabad (Air India / Horário do voo: 15h25 - 
tempo de voo: 01h20/ Chegada às 16h45).

9º Dia - 22/01/2020 – AURANGABAD/
CAVERNAS DE AJANTA/AURANGABAD
Após o café da manhã, visitaremos as cavernas de 
Ajanta (Viagem de ônibus privativo – 107km). Esse 
complexo possui cerca de 30 cavernas e teremos 
tempo para apreciar com tranquilidade o local.

19 dias /17 noites
14 de janeiro a 01 de fevereiro      



 10º Dia - 23/01/2020 – AURANGABAD/
CAVERNAS DE ELLORA/AURANGABAD/DELHI
Após o café da manhã, visitaremos Ellora (Viagem 
de ônibus privativo – 32km) considerada um 
local sagrado pelos seus templos e monumentos 
hindus, budistas e jainistas esculpidos a partir da 
rocha de um penhasco. Pela tarde voaremos para 
Delhi (Air India / Horário do voo: 17h20 - tempo de 
voo: 01h50/ Chegada às 19h20). Ao chegar, nos 
acomodaremos no hotel e descansaremos.

11º Dia - 24/01/2020 – DELHI/AGRA/DELHI
Viajaremos de ônibus pela manhã para Agra 
(Distância: 240km – 3h30) onde visitaremos o Taj 
Mahal, um dos mais belos monumentos do mundo. 
Voltaremos no final da tarde para Delhi.

12º Dia - 25/01/2020 - DELHI
Sairemos após o café da manhã para conhecer 
locais em Old Delhi e New Delhi entre eles o Red 
Fort (por fora), Rajghat e Gurdwara Bangla Sahib.

13º Dia - 26/01/2020 - DELHI/RISHIKESH
Sairemos bem cedinho para Rishikesh, uma das 
cidades mais conhecidas no norte da Índia e 
considerada a Capital Mundial do Yoga (distância: 
240km – 6h30). Ao chegar, nos acomodaremos no 
hotel designado e no final da tarde assistiremos à 
uma cerimônia muito tradicional (Ganga Aarti) às 
margens do Rio Ganges.

Pela noite, prática de Hatha Yoga

14º Dia - 27/01/2020 - RISHIKESH
Apresentação da cidade 

Após o café, faremos um passeio por uma parte da 
cidade onde os integrantes serão orientados sobre 
algumas atividades possíveis de se fazer nessa 
localidade que gira em torno da espiritualidade.

Depois, o grupo poderá explorar a região que foi 
apresentada.

  Em Rishikesh, teremos também um cronograma 
com aulas de yoga ministradas pela equipe de 
professores pela parte da noite bem como outras 
atividades* que serão sugeridas ao grupo e que 
poderão ser contratadas separadamente como, 
por exemplo:

• Trilhas
• Cachoeiras

• Rafting no Rio Ganges (de acordo com as 
condições climáticas)
• Tatuagem de Henna
• Astrologia Védica
• Aulas de música Indiana
• Aulas com professores de Yoga locais
• Palestras sobre vedanta
• Massagens de diversos tipos

Informaremos sobre essas atividades nas primeiras 
reuniões com o grupo ao chegarmos em Rishikesh.
* Essas atividades serão contratadas à parte de 
acordo com o interesse de cada integrante.
Pela noite, prática de Hatha Yoga.

15º Dia - 28/01/2020 - RISHIKESH
 Manhã livre.

Pela tarde teremos uma experiência especial com 
a gastronomia indiana. Faremos um curso de 
culinária onde a professora nos ensinará a preparar 
alguns pratos tradicionais explicando sobre a 
utilização dos temperos e a maneira como lidam 
com os alimentos, também considerada uma forma 
de arte. Após o preparo, jantaremos no local.

Pela noite, prática de Hatha Yoga.

 16º Dia - 29/01/2020 - RISHIKESH
Dia livre. 

Pela noite, prática de Hatha Yoga.

17º Dia - 30/01/2020 - RISHIKESH/DELHI
Sairemos bem cedinho de volta para Delhi. Tarde e 
noite livres. 

18º Dia - 31/01/2020 - DELHI/DUBAI
Voaremos pela tarde para Dubai (Emirates  - 
horário do voo: 10h35 tempo de voo: 3h25). 
Previsão de chegada as 13h em Dubai. Ao 
chegar em Dubai, conectaremos imediatamente 
para Johanesburgo. (Emirates  - horário do voo: 
14h40 tempo de voo: 8h10).Previsão de chegada 
as 20h50 em Johanesburgo onde descansaremos 
em Hotel próximo ao aeroporto.

19º Dia - 01/02/2020 - DUBAI/SÃO PAULO
Voaremos pela manhã de volta para o Brasil (SAA - 
horário do voo: 11h10 - tempo de voo: 09h25). 
Previsão de chegada em Guarulhos às 16h do 
mesmo dia.



OBS: Consulte os preços no momento da aquisição do pacote.
Valores sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
Os preços são de referência e por pessoa em real, considerando o câmbio  turismo de referência
US$ = 4,22 reais em 09/10/2019, sujeito à alteração cambial.

A PARTE TERRESTRE INCLUI:
 
* 02 (duas) passagens aéreas -voos domésticos ( Mumbai/Aurangabad) e (Aurangabad/Delhi)

* 17 noites de hospedagem em quarto duplo em hotéis mencionados (ou similares) com cafê 
da manhã com exceção de Dubai e Rishikesh (India) e banheiro privativo.
 
Obs: Quarto individual, acrescentar USD 1.200,00
 
* Traslados de chegada e saída conforme mencionado na programação em veículo privativo 
com ar condicionado
 
* Guias locais durante os passeios. 
* Ingressos para todas as atrações citadas na programação 

PARTE TERRESTRE

HOTÉIS



A PARTE TERRESTRE NÃO INCLUI:

* Passagem aérea internacional nos trechos São Paulo/ Dubai / Delh / Dubai / São Paulo - cotado a 
parte voando Emirates.
 
* Extras de bagagem

* Passaportes e taxa consular (em torno de USD80,00 em 09/10/2019)

* Alimentação não mencionada no roteiro

* Café da manhã em Dubai e Rishikesh

* Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorgetas em geral e etc...

* O que não estiver especificado como incluido. 
 
• Forma de pagamento - Parte Terrestre
 
* Para efetivar a reserva deverá ser realizado depósito (poderemos também emitir boleto com data a 
combinar) no valor de 40% (quarenta por cento) do valor total por pessoa. Valor deverá ser pago em 
R$ (reais) de acordo com o câmbio do dia. A diferença restante poderá ser quitada à vista (data a 
combinar com desconto) ou parcelada com boletos bancários ou cartão de crédito. 
 
* Consulte-nos na data de realizar o pagamento para que possamos informar o valor exato.

 
* Gorjetas para guias, motoristas e assistentes 
* Seguro de viagem GTA EUROMAX com cobertura mundial de EUR 60.000,00 pelo perío-
do da viagem desde a saída até a chegada - Coberturas e valores válidos para passageiros até 
70 anos. Acima desta faixa etária, consultar sobre diferença de valores e/ou redução de coberturas. 
* Acompanhamento e aulas de Yoga ministradas por Danilo Santaella e Marcus Vinicius durante a 
viagem nos dias destacados na programação 
* Preço para mínimo de 15 adultos pagantes 
* Serviço de despachante para emissão do visto de entrada simples na India. (Serviço exclusivo 
para visto de categoria SINGLE) e dentro do prazo informado pela organização da viagem. A taxa 
consular no valor de USD80,00 (valor aproximado) será paga à parte.

PARTE AÉREA



• Forma de pagamento - Parte Aérea

A emissão dos bilhetes será realizada em data informada com antecedência mínima de 10 dias para os 
integrantes do grupo, assim que a adesão mínima de 15 pessoas for atingida. 

Parcelamento de acordo com a política da companhia aérea (Em 09/10/2019) a Emirates está parcelan-
do em até 5X sem juros).
 
Os valores acima são para um grupo mínimo de 15 adultos pagantes. 

Após a emissão do bilhete aéreo, remarcações e cancelamentos estão sujeitos às taxas impostas pelas 
Companhia aéreas.

VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA
 
A vacina exigida para obter o visto é a vacina contra Febre Amarela. Essa vacina poderá ser 
tomada em qualquer posto de saúde que disponha da vacina que fará o registro em formulário/
cartão a vacinação.
 
Em seguida você deverá se dirigir à sede da ANVISA em sua cidade, de posse desse cartão, 
para obter o CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFILAXIA (CIVP) que 
tem validade indeterminada. Esse documento será anexado ao formulário para pedido de visto 
perante a Embaixada da Índia.

VISTOS

A FLYTOUR fará o trabalho de conferência do preenchimento do formulário, checagem da 
documentação e aplicação para o visto. Esse serviço já está incluso na Parte Terrestre (com 
exceção da taxa consular - em torno de USD80,00).
 
ATENÇÃO: Confira a validade do seu passaporte. É necessária que a data de validade seja 
de pelo menos 6 meses a partir da data de entrada prevista na Índia ou seja, pelo menos até 
AGOSTO/2020.
 
Informaremos oportunamente sobre a documentação necessária para o visto.

VISTOS E VACINAS

CONTATO


