
 

MUMBAI, GOA E KERALA 
04 DE MARÇO DE 2023 

 
    •  Passeio inédito com roteiro completíssimo, cuidadosamente elaborado, desvendando as principais atrações do sul do subcontinente indiano. Hotelaria 
selecionada e acompanhamento de Guia Brasileiro. A Incrível Índia como nunca se viu: compare e comprove! 
 
    •  4 noites em  Mumbai, sede da indústria cinematográfica indiana – Bollywood. Visita guiada da cidade e passeio para Elephanta Island, notável pelas 
cavernas adornadas por esculturas de Lord Shiva. 
 
    •  3 noites em Goa, território português por mais de 400 anos – daí a forte herança lusitana. Destaque para os cassinos flutuantes, animada vida noturna, 
idílicas praias e as Igrejas de Santa Catarina, de São Francisco Xavier e a Catedral da Sé - conjunto declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
 
• Navegação pelos canais de Kerala com pernoite a bordo de tradicional embarcação Kettuvallam - uma experiência sem igual! E mais: Parque Nacional Periyar 
e show da tradicional dança Kathakali. 
 
• 2 noites em Munnar, com as cachoeiras de Lakkam e Lago Kundala, 1 noite em Cochin, das icônicas redes de pesca chinesas, e 2 noites na antiga vila de 
pescadores de Kovalan, hoje um dos principais balneários do país.  

 
 
 
 
 



04 de março de 2023 - Sábado 

SÃO PAULO – ISTAMBUL 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque no voo TK194, às 23h55, 
com destino à Istambul. 
 
05 de março de 2023 - Domingo 

ISTAMBUL - MUMBAI 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Istambul às 18h20 e conexão com o voo TK720, saindo 
às 20h30, com destino à Mumbai. 
 
06 de março de 2023 - Segunda-feira 

MUMBAI 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Mumbai, recepção e traslado ao hotel. Para maior 
conforto, acomodação imediata e manhã livre para relaxar. À tarde, saída em tour de 
reconhecimento, um primeiro contato com a frenética metrópole que é a capital do estado de 
Maharashtra, maior centro econômico-financeiro da Índia, e sede da indústria do cinema – 
Bollywood. Começaremos o passeio por Dhobi Ghats, uma imensa lavanderia a céu aberto. 
Continuação até Mani Bhavan - ou Memorial Gandhi -, a casa onde o “Pai da Nação” se 
hospedava na cidade. Passagem por Malabar Hill e parada na histórica Victoria Terminus. 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. atualmente conhecido por Chhatrapati Shivaji 
Terminus, este magnífico edifício, - cuja construção teve início em 1878 com base em projeto 
do famoso arquiteto britânico F.W. Stevens -, é um dos símbolos da antiga Bombaim. 
Hospedagem no Fariyas Hotel Mumbai (ou similar). 
 
07 de março de 2023 - Terça-feira 

MUMBAI 
Café da manhã no hotel. Traslado ao píer em Gateway of India para embarque em catamarã até 
Elephanta Island, uma pequena ilha a cerca de 10 km de Mumbai que abriga cavernas decoradas 
com esculturas grandiosas de Lorde Shiva em suas várias formas. Declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO, o local era conhecido como Gharapuri, o que significa 
“Cidade das Cavernas”. Retorno ao píer e embarque de volta ao continente. Chegada ao famoso 
Gateway of India ("Portão da Índia"), um enorme arco construído pelos ingleses que hoje é ponto 
de concentração de artistas de rua, equilibristas, mágicos e encantadores de serpente. Bem 
pertinho fica o 
Taj Mahal Palace, icônico hotel erguido em estilo vitoriano em 1903 e hoje transformado em 
um importante ponto turístico. Visita ao Prince of Wales Museum, com acervo que retrata a 
história da região desde a pré-história até os tempos modernos. Na sequência, passagem pela 
Tower of Silence e pela Marine Drive, para admirar o panorama da cidade. 
 
08 de março de 2023 - Quarta-feira 

MUMBAI – GOA 

Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto de Mumbai para embarque em voo com destino 
a Goa, de forte herança lusitana já que foi território português por mais de 400 anos. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. Goa oferece infinitas opções de diversão e entretenimento: 
explorar o imenso patrimônio arquitetônico legado pelos portugueses, visitar um dos muitos 
cassinos flutuantes, experimentar a incrível vida noturna ou simplesmente relaxar em uma de 
suas deliciosas praias.Hospedagem no Hotel ITC Fortune Miramar (ou similar).  
 
  
 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA  
em Classe Econômica 

Preço por pessoa em Apto. Duplo 
USD 5.495 

Suplemento em Apto. Single 
USD 2.220 

 
TAXAS 

Aeroportuárias - USD 460 

Imposto de Renda na Fonte -  Incluído 
 

PARTE AÉREA INCLUÍDA (DESDE SÃO PAULO) 
TK 194 

04 MAR  SAO PAULO   ISTAMBUL   23:55   18:20 
TK 720 

05 MAR  ISTAMBUL   MUMBAI 20:30 05:10 
TK 721 

20 MAR  MUMBAI ISTAMBUL   06:50 11:30 
TK 193 

20 MAR  ISTAMBUL   SÃO PAULO   14:30   22:15 
 

PARTE AÉREA DOMÉSTICA INCLUÍDA (ÍNDIA) 
08 MAR MUMBAI  GOA  A SER DETERMINADO 

11 MAR GOA   COCHIN   A SER DETERMINADO 

18 MAR TRIVANDRUM  MUMBAI A SER DETERMINADO 

Franquia bagagem (7kg bagagem de mão + 15kg 
bagagem despachada) 

 
HOTELARIA 

• 2+2 noites no Hotel Fariyas (ou similar), em 
Mumbai, com café da manhã; 

• 3 noites no Hotel ITC Fortune Miramar (ou 
similar), em Goa, com café da manhã; 

• 1 noite no Hotel Casino CGH Earth (ou similar), 
em Cochin, com café da manhã; 

• 2 noites no Hotel Resort Fragrant Nature (ou 
similar), em Munnar, com café da manhã; 

• 1 noites no Hotel Spice Village CGH Earth (ou 
similar), em Periyar, com café da manhã; 

• 1 noite no Paddle Deluxe Houseboat (ou 
similar), em Kottayam-Alleppey, com pensão 
completa; 

• 2 noites no The Travancore Heritage Beach 
Resort (ou similar), em Kovalam, com café da 
manhã; 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de 
crédito. Taxas pagas junto da entrada. 
 
 
 



09 de março de 2023 - Quinta-feira 

GOA 

Café da manhã no hotel e saída em passeio pela Velha Goa, com destaque para as Igrejas de 
Santa Catarina, de São Francisco Xavier e a Catedral da Sé - conjunto declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO. As igrejas e conventos de Goa, antiga capital das Índias 
portuguesas – em particular a Igreja do Bom Jesus, que guarda o túmulo de São Francisco-
Xavier – são importante memória do processo de evangelização da Ásia. Estes monumentos 
foram influentes na difusão de formas de arte manuelina, maneirista e barroca em todos os 
países do continente onde foram estabelecidas missões. À noite, traslado até Miramar Beach 
para conhecer incríveis histórias de fantasmas na vila de pescadores Dona Paula. Batizada com 
o nome de Dona Paula Menezes e Souto Maior, personagem lendária, a praia rochosa é um 
grande destino turístico devido à sua vista panorâmica.  
 
10 de março de 2023 - Sexta-feira 

GOA 

Café da manhã. Dia livre para passear por Panaji, a capital de Goa, relaxar em nosso hotel ou 
embarcar em um tour de praias (opcional) pelo litoral do menor estado indiano. 
 
11 de março de 2023 - Sábado 

GOA – COCHIN 

Traslado ao Aeroporto de Goa para embarque em voo com destino a Cochin, mais uma localidade 
com notável herança portuguesa - fez parte do Estado Português da Índia entre 1503 e 1663. 
Passeio pela região de Forte Cochin, o centro histórico, maravilhosamente pontilhado por cafés 
e galerias de arte, adornado por prédios que reúnem elementos de arquitetura colonial 
holandesa, portuguesa e britânica. Nos efervescentes bazares do principal centro comercial do 
estado, é impressionante a oferta de jóias, temperos, chás, pinturas, imagens de divindades, 
peças em algodão e artesanato feito à mão. Oportunidade para muitas compras! Hospedagem 
no Hotel Casino CGH Earth (ou similar). 
 
12 de março de 2023 - Domingo 

COCHIN - MUNNAR 

Pela manhã, saída para continuar explorando Cochin. Visita guiada incluindo a Sinagoga 
Paradesi, ponto de encontro da comunidade judaica desde 1561 e a sinagoga ativa mais antiga 
em toda Commonwealth – a Comunidade Britânica das Nações. Em seguida, passagem pelos 
Palácio Mattancherry e cemitério de Vasco da Gama, na Igreja de São Francisco. Parada para 
conhecer o funcionamento das redes de pesca chinesas que, com característica estrutura em 
bambu, são marca registrada da região. À tarde, percurso rodoviário até Munnar, 
majestosamente encravada na cadeia de montanhas Ghats Ocidentais. Nas ruas da pequena 
cidade, antigo refúgio da elite da Índia Britânica, veremos Mesquita, Templo Hindu e Igreja 
Católica. Hospedagem no Resort Fragrant Nature (ou similar). 
 
13 de março de 2023 - Segunda-feira 
MUNNAR 
Pela manhã, saída em passeio para admirar as belezas naturais da região, com destaque para 
as vistas panorâmicas das plantações de chá. Parada nas cachoeiras de Lakkam, de pureza 
absoluta. Em seguida, visita ao Echo Point, notável pelo fenômeno acústico, e navegação pelo 
pitoresco Lago Munnar, situado a uma altitude de 1700 metros e emoldurado por linda 
paisagem. Passeio pelo Parque Nacional Eravikulam, santuário para preservação do Nilgiri Tahr 
- espécie de cabrito montês endêmico da região - e da bonita Neelakurinji, que floresce a cada 
12 anos para colorir as montanhas de azul. Pela noite, oportunidade para explorar os 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR: 
• Bilhetes Aéreos Internacionais em classe 

econômica em voos com conexão para os 
trechos (1) São Paulo / Mumbai, (2) Mumbai/ 
São Paulo; 

• Bilhetes Aéreos Domésticos em classe 
econômica para os trechos (1) Mumbai / Goa, 
(2) Goa / Cochin e (3) Trivandrum / Mumbai; 

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, 
com acréscimo) com café da manhã diário; 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante 

a parte terrestre da viagem; 
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o 

mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa); 
• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 

e 60 Sênior de acordo com a idade do cliente 
com cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições 
), coberturas são expressas em dólar (**A 
opção pelo Seguro é facultativa, ficando 
reservado ao cliente o direito de não adquirir 
este Seguro – cujas respectivas coberturas e 
condições estão expressamente previstas no 
pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso 
seja do seu interesse, por adquirir plano com 
coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, 
nos consultar previamente sobre a 
possibilidade e respectivas condições. 

• Passeios com guia falando português, 
espanhol ou inglês. Sempre que necessário - e 
permitido - o Guia 

• Brasileiro fará a tradução; 
• Todos os traslados segundo o itinerário em 

veículos privativos; 
• IMPORTANTE: Na chegada e na saída, 

traslados incluídos apenas para aqueles que 
embarcarem nos voos determinados para o 
grupo. Passageiros que optarem por outros 
voos não terão direito a traslados, que poderão 
ser adquiridos separadamente. 

 

NÃO ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS TOURS: 
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a 

remessa de valores destinados à cobertura de 
gastos pessoais no exterior de pessoas físicas 
residentes no Brasil em viagens de turismo, 
nos termos da lei 13.315/2016; 



interessantes mercados locais de Munnar. 
        
14 de março de 2023 - Terça-feira 

MUNNAR – PERIYAR  
Café da manhã no hotel. Percurso rodoviário até a região do Parque Nacional Periyar, lar de 
manadas de elefantes, cervos sambar e do impressionante gauro, também chamado bisão 
indiano. Passeio de barco pelo Lago Periyar, oportunidade para, desfrutando das águas 
tranquilas, admirar flora e fauna no Periyar Tiger Reserve, lar do maior felino do mundo, o Tigre 
de Bengala, dificílimo de ser avistado. Seguindo rumo ao norte, chegada à vila de Kumily, que 
brota em meio a plantações de especiarias - encontradas em profusão em nos coloridos 
mercados. Pela noite, show de dança cultural indiana Kathakali, espetáculo de representação 
de histórias épicas entre homens, deuses e demônios, que se materializam no palco para revelar 
suas fúrias e paixões. Hospedagem no Hotel Spice Village CGH Earth (ou similar) 
 
15 de março de 2023 - Quarta-feira 

PERIYAR – KOTTAYAM – ALLEPEY  
Café da manhã no hotel. Percurso rodoviário até Kottayam e embarque em tradicional 
Kettuvallam. Estas embarcações, historicamente utilizadas para o transporte de arroz, chá e 
especiarias, são hoje adaptadas para, como todo conforto, proporcionar um encantador cruzeiro 
pelos canais da região. É delicioso, singrando cênicos remansos no ritmo lento das águas, 
desfrutar do cenário com mil tons de verdes, da movimentação das populações ribeirinhas, do 
canto dos pássaros, das incontáveis palmeiras... Os tranquilos cruzeiros por estas águas são 
uma experiência única na vida, e mais parecem um sonho encantado. Não por acaso esta 
navegação tornou-se um dos passeios mais populares em todo país. Pernoite em Paddle Deluxe 
Houseboat. ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
16 de março de 2023 - Quinta-feira 

ALLEPEY – KOVALAM 

Café da manhã a bordo enquanto navegamos com destino à Allepey, conhecida como a "Veneza 
do Oriente". Desembarque e traslado terrestre a praia de Kovalam, antiga vila de pescadores 
que se transformou em importante destino turístico do Kerala. Chegada e acomodação no The 
Travancore Heritage Beach Resort (ou similar). Restante do dia livre para desfrutar de um dos 
balneários mais populares do país. 
 
17 de março de 2023 - Sexta-feira 

KOVALAM 

Dia livre para relaxar nas pitorescas Lighthouse Beach, Hawa Beach e Samudra Beach. Para 
acalmar os sentidos ainda mais, nossa estadia no hotel inclui uma sessão de massoterapia 
ayurvédica. 
   
18 de março de 2023 - Sábado 

KOVALAM – TRIVANDRUM – MUMBAI 
Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto de Trivandrum para embarque em voo com 
destino a Mumbai. Chegada e hospedagem no Fariyas Hotel Mumbai (ou similar).  
 
 
 
 
 
 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou 
internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes 
países, desde que a permanência seja menor ou 
igual a noventa dias e que o passaporte tenha 
validade mínima de três meses a contar da 
data de saída do território de cada um deles; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado 
separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de 

carregadores de bagagem em hotéis e 
aeroportos; 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-
vouchers, capa de passaporte nem nenhum 
outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a 
documentação de viagem é enviada apenas 
eletronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, 
atividades e refeições OPCIONAIS que venham 
a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações 
visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de 
responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista 
(sempre a critério do passageiro, mas 
tradicionalmente esperadas em qualquer país). 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; 

retenção de 20% do valor da Parte Terrestre; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; 

retenção de percentuais superiores aos acima 
referidos, desde que correspondentes a gastos 
efetivamente comprovados pela agência 
perante a EMBRATUR, efetuados em 
decorrência da desistência do usuário. 



 
19 de março de 2023 - Domingo 

MUMBAI 
Café da manhã no hotel. Último dia na Índia e inteiramente dedicado a excursão de compras, 
visitando os empórios estaduais e os bazares locais.  
 
20 de março 2023 – Segunda-feira 

MUMBAI - BRASIL 

Traslado ao Aeroporto Internacional de Mumbai para embarque no voo TK721, às 06h50, com 
destino à Istambul. Chegada ao Aeroporto Internacional de Istambul às 11h30 e conexão com o 
voo TK193, saindo às 14h30 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
 
VACINA DE FEBRE AMARELA 

É indispensável portar Certificado Internacional de Vacina contra a Febre Amarela. 
 
VESTUÁRIO 

Para visitar os lugares sagrados se faz necessário cobrir os ombros e joelhos, evitando 
transparências e decotes excessivos. Para os homens, é aconselhável o uso de calças compridas 
em ambientes mais formais ou religiosos. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


