FINAIS INCLUINDO
D E A E R O P O RTO

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO DESDE

VOOS GARANTIDOS TURKISH AIRLINES
SAÍDA DE LISBOA - LUGARES LIMITADOS
ITINERÁRIO INDICATIVO

Dia 1: lisboa - delhi (voo com escala)
Dia 2: delhi (chegada de madrugada) - jaipur (visita panorâmica)
Dia 3: jaipur - amber (visita ao forte) - jaipur (visitas)
Dia 4: jaipur - fatephur sikri - agra (taj mahal)
Dia 5: agra (forte de agra e jardim mehtab bagh)
Dia 6: agra - delhi (visita)
Dia 7: delhi (visita à cidade)
Dia 8: delhi (visitas)
Dia 9: delhi - lisboa (voo com escala. chegada)

PREÇOS
TA X A S

ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 l JADE TRAVEL Operador Turístico l NIPC 509127231 l CAP. SOCIAL 100.000€ l CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADE.TRAVEL

09 dias - 07 noites

SERVIÇOS INCLUÍDOS:

ópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.
Programa obriga a um mínimo de participantes.

À

DESCOBERTA

DA

INCRÍVEL

ÍNDIA

A incrível Índia, terra imensa, com contrastes únicos e comoventes,
lar de um povo com uma profunda riqueza humana e devoção
espiritual. A Índia é como um verdadeiro presente para quem a
visita, uma experiência pessoal e intransmissível, que se revela em
cada recanto, e em cada nova vivência. Aqui, a tradição, história
e religiosidade fundem-se, formando um incrível caleidoscópio
de cores e emoções, onde a principal riqueza é o seu povo.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

PREÇOS POR PESSOA:

CATEGORIA

PRIMEIRA
SUPERIOR

 Passagem aérea em voos Turkish Airlines em classe económica  Taxas aéreas no valor de 290€, sujeitas a alterações até à data de emissão
 Transferes e visitas/excursões em veículo com A/C (autocarro ou minivan, de acordo com o n.º de participantes)  07 noites de alojamento nos
hotéis previstos  Regime de Meia Pensão  Recepção e assistência
no aeroporto  Passeio de bici-ricxa em Delhi  Guia local em idioma
espanhol durante as visitas e transferes  Entradas nos monumentos a
visitar indicados no itinerário (incluíndo o Taj Mahal)  Impostos locais 
Seguro Standard de Viagens

DUPLO

SUPL. SINGLE

SUPL. OPCIONAL
PENSÃO COMPLETA

1.195€
1.245€

202€
242€

96€
96€

Oferta Extra válida para novas reservas após 06/02/2019
Voos baseados em Classe “GA”. Suplementos p/ outras Classes: “GB” 25€ “GC” 45€
Programa especial sujeito a de despesas de cancelamento que podem chegar até 100%

 Visto de entrada na Índia a tratar online (indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html)
 Outras refeições não mencionadas no programa  Gratificações a guias,
motoristas, bagageiros, camareiros,etc  Gastos e extras pessoais  Tudo
o que não esteja mencionado no item “Serviços Incluídos”  Despesas de
Reserva: 15€
NOTAS:
Os preços mencionados são por por estada e não por data de partida. Os hotéis utilizados em cada
categoria para esta programação podem ser consultados na nossa página web www.jade.travel.
Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior. A descrição do
itinerário apresentada é genérica, estando sujeita a alterações sem afectar o conteúdo do programa.
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