
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vá de elefante até ao Amber 

fort! 

O lindíssimo Amber Fort, em tempos o centro do poder de 

Jaipur, é sem dúvida um local de passagem obrigatório. Lá 

encontrará um imenso complexo de salas, pátios embutidos e 

decorados com pinturas, pedras preciosas e espelhos. Para 

complementar a visita adicionando um pouco de aventura, 

poderá experimentar as viagens de elefante que o levarão até 

ao Forte! 

legado bastante antigo. Visite o Raj Ghat, monumento 
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Explore a cidade cor-de-

rosa! 

Em 1876, para receber o Príncipe de Gales, o Marajá Ram 

Singh mandou pintar Jaipur de rosa, uma cor associada à 

hospitalidade, como símbolo de boas vindas! Na rua principal 

da cidade antiga poderá encontrar o Palácio dos Ventos 

(Hawa Mahal), um muro finamente esculpido que dará uma 

bela fotografia. Outro local a visitar é o Palácio da Cidade 

(City Palace), um requintadíssimo antigo palácio real agora 

transformado em museu. No edifício do lado poderá ainda 

visitar o famoso Jantar Mantar (observatório astronómico), 

onde ainda hoje se fazem previsões precisas!  

Visite Jaipur pelo ar! 

Acha que já experimentou tudo? E se pudesse fazer uma 

viagem pelos céus de Jaipur a bordo de um balão de ar 

quente? A aventura tem a duração de uma hora e é possível 

fazê-la durante a manhã ou durante a tarde. Os locais de 

partida são diversos: Samode Bagh & Palace,Amber Fort, Shiv 

Vilas, Jal Mahal, Delhi Road, Madhogarh Fort entre outros!  
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Viva como um Marajá! 

Rambagh Palace, conhecido como a jóia de Jaipur, é sem 

dúvida um hino ao luxo! Este antigo palácio real 

transformado em hotel, dispõe de belíssimos jardins, 

luxuosos quartos, uma piscina interior e outra exterior, 

um espectacular spa e um restaurante altamente 

recomendado. Mas em Jaipur o luxo não acaba aqui! 

Votado como o 3º melhor hotel da Ásia e 8º de todo o 

Mundo pela revista “Travel+Leisure”, o Oberoi Rajvilas é 

um resort simplesmente mágico! Este hotel conta com 54 

quartos deluxe, vilas (algumas com piscina privada), 14 

tendas de luxo totalmente climatizadas, piscinas, jardins, 

spa, enfim aproximadamente 12 hectares de absoluta 

espectacularidade! Recomendamos também: 5*-Jai 

Mahal Palace, Jaipur Marriott Hotel, Le Méridien Jaipur, 

ITC Rajputana, 4*-Trident Jaipur, Four Points by 

Sheraton, Country Inn & Suites e o Ramada Jaipur. 

Assista a um jogo de polo 

com mais 20.000 pessoas! 

Jaipur adora o polo e o estado de Rajastão é conhecido 

por ter os melhores jogadores da modalidade! Não perca 

por isso a oportunidade de assistir a um jogo de polo em 

Jaipur, uma experiência que será sem dúvida 

inesquecível. E não só com cavalos se faz o polo! Em 

Jaipur também são utilizados elefantes, algo único em 

todo o Mundo! E já agora, se quiser é possível organizar 

jogos privados de polo com elefantes (especialmente 

para grupos) onde poderá apenas assistir ou até jogar. 

  

 
Para reservas ou informações contactar: 

A sua Agência de Viagens 
  

Em Portugal: 
Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  
Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura máxima e mínima: 
 

 

 

 Distância Jaipur – Delhi : 260 km; 6h de carro 

                  Distância Jaipur - Agra : 250 km; 4 a 5h de carro 

                  Distância Jaipur – Udaipur : 405 km; 6/7h de carro 

 

 
 
 Nova abertura do hotel de 5* luxo Fairmont Jaipur a partir de 15 de 

Agosto de 2012 

 

Jan  Fev.  Mar  Abr Mai  Jun.  Jul.  Ago  Set.  Out  Nov Dez  

23 26 33 39  42 40 34 32 34 34 30 25 

11 13 19 25 29 29 26 25 25 22 16 12 

   
 

Distância Jaipur – bla bla: 211 km;4 a 5h de carro; 2h com o comboio 
Shatabadi Express 

Distância Agra – Jaipur : 240 km; 4 a 5h de carro 
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