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Luxury Train Journeys of India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A riqueza, o esplendor, o luxuoso 

estilo de vida e a herança 

cultural dos principados da India 

são um reflexo, não só nas 

fortalezas, palácios e territórios 

(Dadra e Nagar Haveli) do país 

mas também nos luxuosos 

comboios e carruagens reais da 

India. Descobrir a India a bordo 

de um comboio de luxo faz da 

própria viagem uma experiência, 

tanto como o destino em si! 

 

Os tours nos comboios de luxo 

oferecem aos convidados uma 

experiência de uma vida, 

explorando palácios, fortalezas, 

museus, templos, parques de 

vida selvagem, interagindo com 

a população local durante o dia e 

descansando nos ostentosos 

salões reais do comboio à noite. 

Por isso, suba a bordo e explore 

a India como Realeza! 

 

A Travelite (India) apresenta a 

seleção de alguns dos melhores 

comboios de luxo na India. 
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Notas especiais 

 

Guia: *Os preços mencionados abaixo são baseados nas despesas com guia inglês 

local para os passeios e excursões *Deve consultar a lista de suplementos aplicável 

para guias / acompanhantes (para todos os comboios exceto Maharaja Express) de 

qualquer outra língua (Russo, Espanhol, Francês, etc.) *Contate-nos para detalhes 

de tradutores de línguas (Russo, Espanhol, Francês, etc.) guias locais ou 

acompanhantes para Maharaja Express. 

 

Conferências a bordo: *Indicadores de conferências estão disponíveis em Decan 

Odyssey *Capacidade máxima para conferências a bordo dos comboios de luxo é de 

35 pax *Para mais de 35 pax, sugerimos que use os locais fora do comboio (ex.: 

salas de conferências no hotel) para conferências durante o dia. Depois da 

conferência, o grupo pode voltar para o comboio de luxo para pernoitar e continuar 

a viagem. 
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Palace on Wheels  
Rota: New Delhi – Jaipur – Sawai Madhopur – Chittaurgarh – Udaipur – Jaisalmer – 

Jodhpur – Bharatpur – Agra - Delhi  

Duração: 7 noites / 8 dias (*possibilidade viagem reduzida – mínimo estadia 5 

noites*) 

Dias de partida: Todas as Quartas-feiras 

Meses: Setembro a Abril 

 

 

 

PALACE ON WHEELS   SINGLE TWIN TRIPLO 

(Validade: Outubro - Março)    

      

Tarifa por pessoa/por noite em EUR   705 525 475 

(Taxas incluídas)      

 

 

PALACE ON WHEELS   SINGLE TWIN TRIPLE 

(Validade: Setembro e Abril)      

       

Tarifa por pessoa/por noite em EUR   525 395 360 

(Taxas incluídas)      
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Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano * Meias tarifas para crianças entre os 5 e os 12 anos de 

idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 10% de desconto em tarifa (requerida 

prova de idade aquando da emissão dos bilhetes) * Não há possibilidade de reserva 

de charters durante o período de Natal e de Passagem de Ano * tarifas sujeitas a 

mudança sem aviso prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento por noite no comboio * todas as refeições principais 

* passeios a pé com guia inglês * bilhetes de entrada em monumentos, parques, 

palácios * programas culturais * passeio a camelo em Jaisalmer * passeio de barco 

em Udaipur * passeios em rickshaw em Bharatpur * todas as taxas incluídas. 

 

Não incluído no preço: Despesas de natureza pessoal como gorjetas, bebidas, 

sugestões requeridas, lavandaria, chamadas telefónicas, taxas de camera de vídeo, 

facilidades para cartão negócios, bebidas alcoólicas e outros itens de natureza 

pessoal * taxas Indian Visa * outros serviços não mencionados em “Incluído no 

preço” acima. 
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Royal Rajasthan on Wheels  
Rota: New Delhi – Jodhpur – Udaipur – Chittaurgarh – Sawai Madhopur – Jaipur – 

Khajuraho – Varanasi – Agra – New Delhi 

Duração: 7 noites / 8 dias  

Dias de partida: Todos os Domingos 

Meses: Outubro a Março 

 

 

 

 

ROYAL RAJASTHAN ON WHEELS   SINGLE TWIN 

(Validade: Outubro - Março)       

        

Tarifa por pessoa/por noite em EUR       

Deluxe Salão    815 585 

Super Deluxe Salão    1 580 800 

(Taxas incluídas)     
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Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano * Meias tarifas para crianças entre os 5 e os 12 anos de 

idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 10% de desconto em tarifa (requerida 

prova de idade aquando da emissão dos bilhetes) * Não há possibilidade de reserva 

de charters durante o período de Natal e de Passagem de Ano * tarifas sujeitas a 

mudança sem aviso prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento por noite no comboio * todas as refeições principais 

* passeios a pé com guia inglês * bilhetes de entrada em monumentos, parques, 

palácios * programas culturais * passeio de barco em Udaipur * passeios em rickshaw 

em Bharatpur * todas as taxas incluídas. 

 

Excluído no preço: Despesas de natureza pessoal como gorjetas, bebidas, 

sugestões requeridas, lavandaria, chamadas telefónicas, taxas de camera de vídeo, 

facilidades para cartão negócios, bebidas alcoólicas e outros itens de natureza 

pessoal * taxas Indian Visa * outros serviços não mencionados em “Incluído no 

preço” acima. 
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Pride of the South (a bordo do Golden 

Chariot) 
Rota:   Bangalore - Kabini - Srirangapatnam - Mysore - 

Shravanabelagola - Belur - Halebid - Hampi - Badami - Pattadakal – Goa – Bangalore 

Duração:  7 noites / 8 dias  

Dias de partida: 2014: Out 16, 13, 20, 27; Nov 10, 24; Dez 08, 22; 

2015: Jan 05, 19; Fev 02, 16; Mar 02, 16 

Meses:  Outubro a Março  

 

 

 

 

THE GOLDEN CHARIOT - PRIDE OF THE 

SOUTH SINGLE TWIN TRIPLE 

(Validade: Outubro – Março)      

       

Tarifa por pessoa/por noite em EUR   655 475 380 

(Taxas incluídas)         
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Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano * Meias tarifas para crianças entre os 5 e os 12 anos de 

idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 10% de desconto em tarifa (requerida 

prova de idade aquando da emissão dos bilhetes) * Não há possibilidade de reserva 

de charters durante o período de Natal e de Passagem de Ano * tarifas sujeitas a 

mudança sem aviso prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento por noite no comboio * todas as refeições principais 

* passeios a pé com guia inglês * bilhetes de entrada em monumentos, parques, 

palácios * programas culturais * todas as taxas incluídas. 

 

Não Incluído no preço: Despesas de natureza pessoal como gorjetas, bebidas, 

sugestões requeridas, lavandaria, chamadas telefónicas, taxas de camera de vídeo, 

facilidades para cartão negócios, bebidas alcoólicas e outros itens de natureza 

pessoal * taxas Indian Visa * outros serviços não mencionados em “Incluído no 

preço” acima. 
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Southern Splendour (a bordo do Golden 

Chariot) 
Rota:    Bangalore - Chennai - Pondicherry - Tanjavur - Madurai - 

Thiruvananthpuram - Alleppey - Kochi - Bangalore 

Duração:   7 noites / 8 dias  

Meses:  2014: Nov 03, 17 e Dez 01, 15, 29 

2015: Jan 12, 26; Fev 09, 23 e Mar 09, 23 

 

 

 

THE GOLDEN CHARIOT –  

SOUTHERN SPLENDOUR SINGLE TWIN TRIPLE 

(Validade: Outubro - Março)      

       

Tarifa por pessoa/por noite em EUR   720 545 475 

(Taxas incluídas)      
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Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano * Meias tarifas para crianças entre os 5 e os 12 anos de 

idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 10% de desconto em tarifa (requerida 

prova de idade aquando da emissão dos bilhetes) * Não há possibilidade de reserva 

de charters durante o período de Natal e de Passagem de Ano * tarifas sujeitas a 

mudança sem aviso prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento por noite no comboio * todas as refeições principais 

* passeios a pé com guia inglês * bilhetes de entrada em monumentos, parques, 

palácios * programas culturais * Jantar de Gala em Poovar * show de dança Kathakali 

em Kochi * todas as taxas incluídas. 

 

Não Incluído no preço: Despesas de natureza pessoal como gorjetas, bebidas, 

sugestões requeridas, lavandaria, chamadas telefónicas, taxas de camera de vídeo, 

carro SPA e facilidades para cartão negócios, bebidas alcoólicas e outros itens de 

natureza pessoal * taxas Indian Visa * outros serviços não mencionados em “Incluído 

no preço” acima. 
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The Deccan Odyssey  
Rota:   Mumbai - Sindhudurg – Tarkarli - Goa - Kolhapur – Daulatabad 

- Ajanta - Nashik – Mumbai 

Duração:  7 noites / 8 dias  

 

 

 

DECCAN ODYSSEY     

Tarifa por pessoa/por noite em EUR      

   SINGLE TWIN TRIPLO 

Deluxe Cabin    TBA TBA TBA 

(Taxas incluídas)      

    SINGLE TWIN EXTRA 

Presidential suite   TBA TBA TBA 

(Taxas incluídas)      
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Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano * Meias tarifas para crianças entre os 5 e os 12 anos de 

idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 10% de desconto em tarifa (requerida 

prova de idade aquando da emissão dos bilhetes) * Não há possibilidade de reserva 

de charters durante o período de Natal e de Passagem de Ano * tarifas sujeitas a 

mudança sem aviso prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento por noite no comboio * todas as refeições principais 

* passeios a pé com guia inglês * bilhetes de entrada em monumentos, parques, 

palácios * programas culturais * todas as taxas incluídas. 

 

Não Incluído no preço: Despesas de natureza pessoal como gorjetas, bebidas, 

sugestões requeridas, lavandaria, chamadas telefónicas, taxas de camera de vídeo, 

facilidades para cartão negócios, bebidas alcoólicas e outros itens de natureza 

pessoal * taxas Indian Visa * outros serviços não mencionados em “Incluído no 

preço” acima. 
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Suplementos para 

Tradutor Guia Local / Acompanhante de Viagem 
[para Palace on Wheels, Royal Rajasthan on Wheels, Golden Chariot, Deccan 

Odyssey] 

 

SUPLEMENTO PARA  Validade até Abril 2014 

TRADUTOR GUIA LOCAL (subjeito a disponibilidade) Número de clientes 
EUR Preço  

(Por Dia) 

Tarifa por dia 01 - 12 pax  € 100 

Taxa mencionada acima * Por dia * Tradutor (Russo, Espanhol, Francês, etc.) Guia Local sujeito a disponiblidade  

TRADUTOR GUIA LOCAL DE LÍNGUAS (guarantido) Número de clientes 
EUR Preço  

(Total) 

Palace on Wheels 01 - 12 pax  € 2 000 

Royal Rajasthan on Wheels 01 - 12 pax  € 2 000 

Deccan Odyssey  01 - 12 pax  € 2 500 

Pride of the South (Aboard Golden Chariot) 01 - 12 pax  € 2 500 

Southern Splendours (Aboard Golden Chariot) 01 - 12 pax  € 2 500 

Taxas mencionadas acima são para * Tradutor (Russo, Espanhol, Francês, etc.)  Guia Local garantido para todos os 

passeios a pé e excursões, a reserva pedida é confirmada e pagan a totalidade até 45 dias antes da partida 

TRADUTOR ACOMPANHANTE DE VIAGEM PRIVADO (guarantido) Número de clientes 
EUR Preço  

(Total) 

Palace on Wheels 01 - 12 pax  € 5 640 

Royal Rajasthan on Wheels 01 - 12 pax  € 6 790 

Deccan Odyssey  01 - 12 pax  € 5 960 

Pride of the South (Aboard Golden Chariot) 01 - 12 pax  € 6 100 

Southern Splendours (Aboard Golden Chariot) 01 - 12 pax  € 6 610 

Taxas mencionadas acima são para * Tradutor (Russo, Espanhol, Francês, etc.) Acompanhante de viagem privado 

guarantido no comboio e nos passeios a pé para toda a viagem. 
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THE MAHARAJAS EXPRESS 

  

 

 

THE INDIAN SPLENDOUR 
Rota:   Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur - Bikaner - Jodhpur - 

Udaipur - Balasinor – Mumbai 

Duração:  7 noites / 8 dias  

Dias de partida: 2014: 11 Out, 08 Nov, 06 Dez; 

2015: 03 e 31 Jan, 28 Fev e 28 Mar. 
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THE INDIAN SPLENDOUR   SINGLE TWIN 

     

Tarifa por pessoa / por noite em EUR     

Deluxe Cabin    1 330 760 

Junior Suite    2 280 1 200 

Suite    3 505 1 750 

Presidential Suite   6 015 3 010 

(Taxas do Serviço Incluídas)     

 

THE HERITAGE OF INDIA 
Rota:   Mumbai - Ajanta - Udaipur - Jodhpur - Bikaner - Jaipur - 

Ranthambore - Agra – Delhi 

Duração:  7 noites / 8 dias  

Dias de partida: 2014: 18 Out, 15 Nov, 13 Dez; 

2015: 10 Jan, 07 Fev, 07 Mar e 04 Abr. 

 

THE HERITAGE OF INDIA   SINGLE TWIN 

     

Tarifa por pessoa / por noite em EUR     

Deluxe Cabin    1 525 870 

Junior Suite    2 385 1 255 

Suite    3 505 1 750 

Presidential Suite   6 015 3 010 

(Taxas de Serviço Incluídas)     
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TREASURES OF INDIA 
Rota:   Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur – Delhi 

Duração:  3 noites / 4 dias  

Dias de partida: 2014: 26 Out, 23 Nov, 21 Dez; 

2015: 18 Jan, 15 Fev, 15 Mar e 12 Abr. 

 

TREASURES OF INDIA   SINGLE TWIN 

     

Tarifa por pessoa / por noite em EUR     

Deluxe Cabin    2 000 1 140 

Junior Suite    2 785 1 465 

Suite    4 500 2 250 

Presidential Suite   7 600 3 820 

(Taxas de Serviço Incluídas)       

 

GEMS OF INDIA 
Rota:   Delhi - Agra - Ranthambore - Jaipur – Delhi 

Duração:   3 noites / 4 dias  

Dias de partida: 2014: 01 e 29 Out, 26 Nov, 24 Dez; 

                            2015: 21 Jan, 18 Fev, 18 Mar e 15 Abr. 

 

GEMS OF INDIA    SINGLE TWIN 

     

Tarifa por pessoa em EUR     

Deluxe Cabin    2 000 1 140 

Junior Suite    2 785 1 465 

Suite    4 500 2 250 

Presidential Suite   7 640 3 820 

(Taxas de Serviço Incluídas)       
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THE INDIAN PANORAMA 
Rota:   Delhi – Jaipur – Ranthambore – Fatehpur Sikri - Agra - Gwalior 

– Orchha - Khajuraho - Varanasi - Lucknow – Delhi 

Duração:   7 noites / 8 dias  

Dias de partida:  2014: 04 Out, 01 e 29 Nov, 27 Dez; 

2015: 24 Jan, 21 Fev e 21 Mar. 

 

THE INDIAN PANORAMA   SINGLE TWIN 

     

Tarifa por pessoa / por noite em EUR     

Deluxe Cabin    1 330 760 

Junior Suite    2 280 1 200 

Suite    3 505 1 710 

Presidential Suite   6 015 3 010 

(Taxas de Serviço Incluídas)     
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VIAGENS MAHARAJAS EXPRESS 
 

Nota: Tarifas net e não comissionáveis * Serão cobrados 10% adicionais em partidas 

no Natal/Passagem de Ano – por favor verifique na hora da reserva * Taxas de 

suplementos serão aplicadas para qualquer tour que escolha * Meias tarifas para 

crianças entre os 5 e os 12 anos de idade * Crianças abaixo dos 5 anos viajam com 

10% de desconto em tarifa (requerida prova de idade aquando da emissão dos 

bilhetes) * Contate-nos para detalhes de guias locais / acompanhantes de viagem 

tradutores (Russo, Espanhol, Francês, etc.) * tarifas sujeitas a mudança sem aviso 

prévio. 

 

Incluído no preço: alojamento em quarto duplo / twin com casas de banho * todas 

as refeições * refrigerantes, vinhos Indianos da marca da casa, cerveja e bebidas 

espirituosas, serviço de mordomo, excursões guiadas fora do comboio referidas 

acima, taxa camera, transporte e serviços de guia, chá, café e água mineral a bordo, 

serviço de malas nas estações, tour pela cidade e almoço / jantar na cidade de 

desembarque. 

 

Não Incluído no preço: qualquer seguro, gratificações, chamadas telefónicas, 

lavandaria, bebidas alcoólicas (exceto vinhos da marca da casa, cerveja e bebidas 

espirituosas servidos nos restaurantes e bar), taxas de camera de vídeo, filme e 

profissional, transferes de partida e chegada * Bilhetes aéreos domésticos e 

internacionais, pré e pós alojamento turístico e todas as extensões de turismo não 

estão incluídos a menos que especificamente mencionado como parte das viagens. 


