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Roteiro completo: 

 

Dia Lugar Alimentação Itinerário 

31 
AGO 

Cidade de destino - Guarulhos - Saída de sua cidade de destino rumo a 
Guarulhos. 

01 
SET 

Guarulhos - Doha Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

02h45 o vôo QR 922 da Qatar Airways 
partirá de Guarulhos rumo a Doha. 

02 
SET 

Doha - Delhi - Vrindavan Café da manhã 
- 
- 

01h35 o vôo QR 234 da Qatar Airways 
partirá de Doha com destino a Delhi. A 
chegada a Delhi está prevista para 08h00. 
Seguiremos do aeroporto para Vrindavan 
[150Km / 2h30h]. Almoço na ISKCON, 
visita aos templos medievais e pernoite 
em Vrindavan. 

03 
SET 

Vrindavan - 
- 
- 

Visita aos lugares sagrados de 

Govardhana, Varshana e Vrinda Kunda. 

Tarde livre para compras no Loi Bazar. 

Pernoite em Vrindavan. 

04 
SET 

Vrindavan - Delhi Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Retorno a Delhi pela manhã [160Km / 4h], 
almoço na ISKCON seguido de visita a 
exposição local, Lotus Temple, Red Fort, 
Qutub Minar e tempo livre para compras. 
Pernoite em Delhi. 

05 
SET 

Delhi - Rishikesh Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Pela manhã, trajeto Delhi - Rishikesh 
[250Km / 7h]. A tarde, presenciar as 
oferendas do Ganga Aarti no Triveni Ghat. 
Pernoite em Rishikesh. 

06 
SET 

Rishikesh - Gangotri Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Pela manhã trajeto Rishikesh - Gangotri 
[250Km / 10h]. Pernoite em Gangotri. 



 

 

07 
SET 

Gangotri - Bhojbasa Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Este trecho será feito caminhando. São 
9Km. Pernoite em Bhojbasa [acomodação 
em acampamento] 

08 
SET 

Bhojbasa - Gomukh - Bhojbasa Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Excursão a Gomukh, caminhando. São 
5Km cada trecho. Pernoite em Bhojbasa 
[acomodação em acampamento] 

09 
SET 

Bhojbasa - Gangotri - 
Uttarkashi 

Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Retorno a Gangotri caminhando [9Km]. 
Em seguida, transfer de Gangotri a 
Uttarkashi [100Km / 3h]. Pernoire em 
Uttarkashi. 

10 
SET 

Uttarkashi - Kirtinagar Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Pela manhã, traslado de Uttarkashi a 
Kirtinagar [130Km / 5h]. Pernoite em 
Kirtinagar. 

11 
SET 

Kirtinagar - Badrinath Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Saída pela manhã de Kirtinagar com 
destino a Badrinath via Josimath [190Km / 
7h]. Pernoite em Badrinath. 

12 
SET 

Badrinath - Rudraprayeg Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Saída pela manhã de Badrinath rumo a 
Rudraprayeg [160Km / 6h]. Pernoite em 
Rudraprayeg. 

13 
SET 

Rudraprayeg - Haridwar Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Saída pela manhã de Rudraprayeg rumo a 
Haridwar [165Km / 6h]. City tour em 
Haridwar incluindo as oferendas Ganga 
Aarti. Pernoite em Haridwar. 

14 
SET 

Haridwar - Delhi - Kathmandu Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Pela manhã, traslado Haridwar - Delhi 
[210Km / 6h] para vôo Spice Jet SG 45 com 
destino a Kathmandu [1h]. Pernoite em 
Kathmandu 

15 
SET 

Kathmandu - Bhaktapur - 
Kathmandu 

Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Passeio de um dia a Bhaktapur [15Km / 
30min o trecho]. Pernoite em Kathmandu 



 

 

16 
SET 

Kathmandu Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

Tour por Kathmandu com tempo para 
compras. A noite, traslado para o 
aeroporto. O vôo Qatar Airways QR 355 
sai de Kathmandu rumo a Doha 23h35. 

17 
SET 

Doha - Guarulhos Café da manhã 
Almoço 
Jantar 

O vôo Qatar Airways QR 921 sai de Doha 
08h rumo a Guarulhos. Chegada prevista 
16h30 em Guarulhos. Cada participante 
seguirá então para sua cidade de origem. 

 

 

As acomodações previstas: 

Local Hotel 

Vrindavan Bhaktivedanta Ashram 

Delhi Hotel Jaypee Siddharth 

Rishikesh Great Ganga 

Gangotri GNVN Guest House 

Bhojbasa Acampamento 

Uttarkashi Shiv Pariwar 

Kirtinagar Riverside Resort 

Badrinath Sarovar Portico 

Rudraprayeg Monal 

Haridwar Ganga Lahari 

Kathmandu Everest 

 

 



 

 

Nosso roteiro inclui: 

* Aéreos Qatar Airways em classe econômica nos trechos Guarulhos - Delhi / Kathmandu - Guarulhos 

* Curso completo do Bhagavad-Gita ministrado por Giridhari Das, estudioso e praticante espiritual em 

bhakti-yoga há mais de 20 anos. 

* Todas as acomodações conforme tabela  

* Todos os traslados e passeios conforme tabela, sendo os transportes com ar condicionado nos trechos 

planos e sem ar condicionado nas subidas de montanha, incluindo motorista, combustível, 

estacionamentos e pedágios 

* Entradas nos museus e monumentos mencionados na tabela 

* Guia em inglês  

* Transporte das malas, tendas e cozinheiro nos dias de caminhada [07 a 09 de setembro] 

* 01 garrafa de 500ml de água por pessoa por dia 

* Alimentação LACTO-VEGETARIANA conforme descrito na tabela 

* Todas as taxas cobradas pelos hotéis 

* Aéreo Spice Jet em classe econômica no trecho Delhi - Kathmandu 

* Seguro viagem MIC Mundial para viajantes de até 70 anos de idade. 

 

Nosso roteiro não inclui: 

* Itens que não constam como inclusos 

* Voos de ida e volta cidade de origem – Guarulhos – cidade de origem 

* Despesas pessoais do viajante tais como câmeras, gorjetas, bebidas, telefonemas 

* Despesas com vistos para a Índia e para o Nepal  

 

Recomendações: 

* Passaporte com pelo menos 6 meses de validade após a data prevista para o retorno ao Brasil 

* Vacina contra febre amarela 

* Levar apenas uma mala por pessoa 

* Levar 4 fotos 3x4 impressas para o visto do Nepal 

* Fazer check up médico antes da viagem 

* Levar roupas e sapatos condizentes com as atividades propostas, principalmente com os dias de 

caminhada nas montanhas e acampamento 

* Levar protetor solar, repelente contra insetos e medicamentos que possam estar em uso 

 



 

 

Valores: 

Por pessoa em quarto duplo  U$ 6.610 

Por pessoa em quarto individual U$ 8.155 

 

Forma de pagamento: 

30% do pacote a vista via depósito bancário 

E o saldo em até 6x sem juros nos cartões Visa ou Mastercard 

Para pagamentos a vista via depósito bancário concederemos 10% de desconto. 

 

Os pagamentos serão aceitos somente em Reais ao câmbio a ser informado pela Platz. 

 

Condições de cancelamento: 

O grupo sairá com um mínimo de 15 participantes. 

O grupo deverá estar completo até o início de junho. 

 

Para cancelamentos a partir  de 5 de junho a taxa de cancelamento será de 30% 

De 46 a 60 dias antes do início da viagem, 40% 

De 31 a 45 dias antes do início da viagem, 50% 

De 16 a 30 dias antes do início da viagem, 60% 

De 00 a 15 dias antes do início da viagem, 100% 

 

Observações: 

A agência de viagens se reserva o direito de alterar ou inverter percursos, passeios, roteiros ou ainda 

outros serviços do programa por motivos de força maior, fortuito ou pela segurança dos passageiros. Os 

hotéis incluídos no programa poderão ser substituídos em caso de extrema urgência por outros 

similares ou de categoria superior. 

 

 

VAGAS LIMITADAS! 

 


