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A Índia tem cenários ideais para celebrar um grande amor. Nesse catálogo, confira uma 
seleção de alguns dos melhores hotéis do país, ambientes mais do que perfeitos para 
tornar uma viagem romântica ainda mais especial. Entre palácios, fortes, mansões  
“havelis” indicados pela SITA, escolha aquele hotel que mais se adeque a medida dos 
seus sonhos para viver uma viagem à Índia em todo o seu esplendor! 

A SITA traz uma seleção de hotéis perfeita para uma  
escapada romântica.

The Oberoi Amarvilas

The Leela Palace

The Oberoi Udaivilas

Taj Nadesar Palace

The Lodhi

Taj Lake Palace

BrijRama Palace

Alila Fort

Amanbagh

Imperial Hotel

Taj Rambagh Palace

Taj Umaid Bhawan Palace

Six Senses Fort Barwara
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EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS
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LOCALIZAÇÃO
Apenas 600 metros do 
Taj Mahal, sem dúvida, um 
monumento que simboliza 
histórias de amor que 
transcendem o tempo! 

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Hotel de luxo, com todas as 
acomodações com vista 
para o Taj Mahal. Belíssimo 
complexo e nível de serviço. 
Se pode chegar no Taj Mahal 
com carrinhos de golfe do 
próprio hotel ou fazendo curta 
caminhada. 

GASTRONOMIA
• Bellevue: culinária à la carte 
internacional.    
• Esphahan: especializada 
em culinária Indiana com foco 
na cozinha Awadhi (do norte 
da Índia). Tem apresentação 
de música ao vivo tradicional 
indiana. 
• The Bar: tem vista para o Taj 
Mahal. Tome seu coquetel de 
frente para esse cartão-postal.

THE OBEROI AMARVILAS, 
AGRA
Localizado em frente ao monumento mais romântico do 
mundo: o Taj Mahal. De todas as suas 102 acomodações, 
você terá a vista para esse ícone, rodeado de lendas e  
tomado por extrema beleza. Sem dúvida, esse hotel otimiza 
aquele que é considerado o luxo moderno indiano. Em um 
amplo complexo tomado por piscinas, jardins, pavilhões, 
a propriedade orgulha-se de receber celebridades, reais e 
rainhas do mundo inteiro. Até mesmo Kate Middleton e o 
Príncipe William já se hospedaram aqui. A arquitetura é 
inspirada no estilo mugal da dinastia de Shah Jahan –  
responsável pela construção do Taj. Colunas, fontes,  
mármore talhado, ouro e pedras semipreciosas...  
um verdadeiro sonho convertido em realidade! 

Agra 
112 quartos

saiba mais

• Jantares privados no terraço de cada acomodação:  
decoração de flores e velas, com a incrível vista para o Taj Mahal.

• Jantar sob as estrelas: ao lado da fonte, entre os privativos 
pavilhões.   

• Renovação de votos: diversos lugares da propriedade podem ser 
alocados para a celebração de casamento ou renovação de votos. 

• Romance e bem-estar: que tal reservar uma massagem a dois  
em um dos melhores spas da Índia?

Amenidades de lua de mel:
• Decoração especial no quarto e na  

banheira.   

• Bolo especial no jantar. 

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
C
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saiba mais THE LEELA PALACE 
UDAIPUR
Está erguido naquela que é considerada a Veneza do Oriente, 
a mais romântica cidade do Rajastão: Udaipur.  
A belíssima propriedade oferece vistas para as montanhas de 
Aravalli e está ancorada no Lago Pichola, o mais importante da 
cidade. As suítes evocam o senso de arquitetura indiana com 
muitos detalhes típicos dos palácios autênticos.  
Chega-se no hotel de barco (providenciado pela própria  
propriedade), sem dúvida, algo muito especial. O Leela Palace 
é sem dúvida um dos hotéis mais indicados para casais, já que 
tem um templo ancestral no qual o sacerdote pode abençoar os 
casais, um badalado restaurante e um SPA amplo entre jardins. 

LOCALIZAÇÃO
Nas margens do Lago 
Pichola. Está a 26,7 km  
(41 min.) do aeroporto de 
Udaipur; 4,3 km da estação 
de trem e a 2 km do centro da 
cidade.

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
É um hotel com uma localização 
privilegiada e lindas vistas para 
as montanhas. O atendimento 
da rede Leela é excepcional. O 
SPA é um dos pontos altos, pois 
é bem amplo e está nos jardins. 
Tem também um pequeno templo 
hindu no seu imenso jardim onde 
é possível receber uma benção 
típicamente hinduísta.  

GASTRONOMIA
• The dining room: um 
restaurante aberto durante 
todo o dia com delícias 
gastronômicas do mundo. 
• Sheesh Mahal: um lindo 
restaurante que abre somente 
para os jantares com foco em 
culinária indiana. A vista para o 
lago é belíssima. 
• The Library Bar: nesse bar 
experimente alguns dos melhores 
drinks mundiais em uma seleção 
ampla e de outro nível. 

• Jantar privado no Sheesh Mahal ou Amrut Mahal.
• Curta o pôr do sol em um passeio de barco privado, com show de 

música e luzes no Sheesh Mahal.
• Tratamentos de SPA a dois.

Amenidades de lua de mel:
Todos os quartos têm vista para o lago, 
O casal recebe uma benção no templo 
antigo e hindu nos seus jardins. 
• Decoração especial no quarto e na 

banheira.

Outras atividades a serem reservadas:
• Lazer: passeio de tuk-tuk pela parte antiga da cidade seguido  

por um chá da tarde.
• Passeio pela herança de arte antiga do palácio: muitas inspira-

ções em um passeio mais imersivo pelas riquezas do palácio.   
• Rituais e cerimônias: à tarde, no palácio, veja apresentação de 

música e danças típicas do Rajastão.  

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

Udaipur
80 quartos

https://www.theleela.com/the-leela-palace-udaipur/
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THE OBEROI UDAIVILAS, 
UDAIPUR
Os antigos campos de caça dos Marajás de Mewar ostentam 
seu maior troféu, com mais de 200 anos de história: o Oberoi 
Udaivilas, na romântica, Udaipur. Está espalhado em um amplo 
terreno tomado por jardins, nas marges do Lago Pichola.  
A arquitetura esbanja estilo clássico com toques das linhas 
rajaputs. Os jardins, colunas e arcos, garantem privacidade ao 
casal já que as acomodações são praticamente independentes.

LOCALIZAÇÃO
Na Trident Road perto de 
Mulla Tallai circle, em Udaipur. 
Aprox. 49 min. de distância do 
aeroporto de Meharana Pratap. 

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Espalhado por um extenso 
terreno, o hotel garante 
privacidade já que tem 82 
vilas somente, cada uma com 
belíssima e idêntica decoração, 
além de possuir uma das 
acomodações mais amplas da 
cidade. Tem uma belíssima visão 
para a parte antiga da cidade.

GASTRONOMIA
• Suryamahal: restaurante 
indoor para café da manhã e 
almoço.
• Chandini: cozinha 
internacional somente jantar.
• Udaimahal: culinária Indiana, 
somente jantar. 
• The Bar: diversos drinks 
servidos em um ambiente 
inspirado no clima do Rajastão.

• Jantar no Pavilhão do lado do lago: um menu especial e feito sob 
medida para o gosto do casal. Apresentação de dança tipicamente 
indiana com vista para o Palácio da cidade e Jagmandir.   

• Jantar privado ao lado da doma, próximo ao lago: um jantar 
privado para até 4 clientes. Embaixo da romântica doma, uma expe-
riência privada e memorável. Pratos feitos sob medida. 

• Jantar no passeio: visão para o “Palácio da Cidade”, Jagmandir e as 
domas, sendo assim, perfeito para comemorações. Aqui, o menu tam-
bém é especial e tem música ao vivo que completam a experiência. 

• Romance em Udaivilas: para o bem-estar do casal. É realizado 
tratamentos terapêuticos, massagens com ervas e óleos.  

Amenidades de lua de mel:
Bolo e decoração especial no quarto.

Outras atividades a serem reservadas:
• Sessão de astrologia. 
• Aplicação de Heena (mulheres) e como atar turbante (homens). 
• Aula de culinária com o chef: especialidade em culinária rajastani. 
• Escola de pintura em miniatura: uma tradição única do Rajastão.  
• Sessão privada de yoga.
• Workshop de Thekri: uma oportunidade única de conhecer essa arte 

que cria peças decorativas, tendo como matéria-prima o vidro.

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

saiba mais

Udaipur
82 quartos

https://www.oberoihotels.com/hotels-in-udaipur-udaivilas-resort/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
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TAJ NADESAR PALACE, 
VARANASI
Construído em 1835 por James Prinsep, era uma resi-
dência para abrigar britânicos e que também pertenceu 
a família real de Banaras. O palácio já abrigou o Príncipe 
e Princesa de Gales, Lord Mountbatten, Pandit Jawaharlal 
Nehru, a Rainha Elizabeth, Dalai Lama e muitos outros 
hóspedes de alto renome. É decorado com obras de arte 
ornamentadas em um estilo neoclássico, com toques da 
época do Império Britânico. As suítes contam com sala 
de estar e vista para o jardim ou para a piscina. Relaxe 
no Jiva Spa, onde você pode experimentar o tratamento 
rejuvenescedor “Abhisheka” que se inspira em rituais de 
purificação indianos consagrados pelo tempo.

LOCALIZAÇÃO
Com vista para o Rio Ganges 
é cercado de vibrantes jardins. 
Está a 47 km do aeroporto 
de Varanasi, na parte nova da 
cidade.  

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
É uma propriedade que garante 
luxo e privacidade. Tem imensas 
varandas e interiores em um 
estilo colonial inglês atemporal 
de muito bom gosto. Os jardins 
são um ponto alto. 

GASTRONOMIA
• The dining área: espaço 
exclusivo e ornamentado de 
forma especial, lembrando os 
tempos dos marajás. A cozinha 
está em sintonia com o passado 
real do Palácio e a herança 
cultural de Varanasi, mas 
também, tem pratos da culinária 
mundial.

• Jantar privado no Baradari (uma 
edificação de mármore ao lado do 
palácio).

Outras atividades a serem 
reservadas:
• Ao cair da tarde, assista a apresen-

tação de dança e música Katha.
• Carruagens reais ao redor do 

palácio.
• Yoga e sessão de meditação. 
• Churrasco indiano ao vivo: teste-

munhe o jantar sendo preparado ao vivo em seu assento exclusivo à 
beira da piscina, com vista para a estrutura de mármore Baradari. 

• Experiência Benarasi Chai: saboreie o chá quente servido em 
pequenas e pitorescas panelas de barro acompanhadas de petiscos 
locais.

saiba mais

Varanasi

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-nadesar-palace-varanasi/?utm_source=Google&utm_campaign=Taj-Nadesar-Palace-Varanasi&utm_medium=Local
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THE LODHI,  
DELHI
Está em um terreno de bastante amplo, na estrada Lodhi, 
em Nova Deli. O hotel oferece os maiores quartos da ci-
dade e alguns têm sua própria piscina privada e varandas. 
O The Lodhi ergue-se como um verdadeiro oásis urbano, 
sendo a expressão intuitiva de uma Índia contemporânea 
e elegante. Experiências sob medida relacionadas a histó-
ria e cultura, gastronomia, bem-estar, arquitetura, estilo de 
vida, além de um atendimento super personalizado são os 
pontos altos do hotel. Membro do Leading Hotels of The 
World.

LOCALIZAÇÃO
20 km ou 40 min do aeroporto 
Indira Gandhi International. 5 km 
ou 10 min da Porta da Índia.  

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Tem uma diferencial de possuir 
os maiores quartos da cidade, 
além de alguns deles ter 
piscina privada e varanda. 
O SPA e a parte gastronômica 
merece um destaque à parte.   

GASTRONOMIA
• Elan: tem uma vasta gama de 
sabores, o melhor da culinária 
Indiana e sabores do sudeste 
asiático.   
• Perbacco: culinária italiana 
fusion com sabores tradicionais 
indianos.   
• The safari lounge: famoso 
pelos coquetéis e culinária 
internacional.
• The pool café: sucos 
naturais, smoothies, saladas 
e sanduíches. Culinária 
vegetariana com ingredientes 
locais.
• Indian accent: foco na 
culinária indiana e toques 
internacionais. 
• Yokoso: descubra uma 
variedade de sabores dentro da 
culinária japonesa.   

• Jantar à luz de velas na “Private Cabana” no jardim. 
Inclusões: decoração especial, bebidas não alcoólicas, bolo 
especial e serviço de mordomo.

• Jantar no quarto, ao lado da piscina privada, na varanda. 

Amenidades de lua de mel:
Decoração de velas na piscina e pétalas da cama e quarto.

saiba mais

Nova Deli

https://www.thelodhi.com/
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TAJ LAKE PALACE, 
UDAIPUR
Um palácio de tirar o fôlego, construído em 1746, pelo 
príncipe Jagat Singh II. A lenda conta que esse príncipe 
adorava fazer piquiniques com muitas mulheres, até ser 
surpreendido pelo pai. Depois desse acontecimento, ele 
decidiu criar esse palácio, bem no meio do Lago Pichola 
para tais encontros. Este hotel histórico em Udaipur tem 
65 quartos luxuosos e 18 suítes grandiosas. É o local 
ideal para casamentos de contos de fadas e luas de mel 
mágicas, encantadas por seus palácios elaborados, lagos 
serenos, templos exóticos e jardins resplandecentes.  
O Taj Lake Palace é um palácio verdadeiro único e  
belíssimo, rodeado de água por todos os lados.

LOCALIZAÇÃO
Localizado no meio do Lago 
Pichola, no coração e na alma 
de Udaipur. Chega-se no hotel 
de barco desde as margens do 
rio.

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Todos os quartos têm vista 
para o Palácio da Cidade, 
Montanhas Aravalli, Machla 
Magra e Jag Mandir. Cada 
uma das acomodações tem um 
ambiente único com elegantes 
interiores. 
O hotel é todo feito de mármore, 
representa a realeza e 
opulência dos reis de Rajastão.   

GASTRONOMIA
• Neel Kamal: serve os 
verdadeiros sabores reais 
de Udaipur, durante o jantar, 
também, de outras regiões 
indianas.
• Bhairo: um restaurante no 
rooftop com culinária europeia.
• Jharokha: culinária 
internacional servida no jantar. 
•Amrit Sagar: escolha uma 
excepcional gama de coquetéis, 
vinhos e charutos, com 
antepastos e bruschettas.

• Jantares únicos: jantar privado como se fosse um conto de 
fadas, com menus sob medida e serviço impecável.

Outras atividades a serem reservadas:
• Chegada espetacular: seja recepcionado por uma chuva de 

pétalas de rosa ao desembarcar de barco para entrar no hotel.  
• Tudo sobre você: o serviço de mordomo é preparado para 

surpreender ainda mais os hóspedes.
História e arquitetura: Taj Lake Palace foi 
construído e chamado de Jag Niwas. Foi 
restaurado em 1963 para conseguir uma 
visão privilegiada para Jag Mandir, Palácio 
da Cidade, Aravalli e montanhas Machla.

saiba mais

Udaipur
65 quartos/ 
18 suítes 

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-lake-palace-udaipur/?utm_medium=Local&utm_source=Google&utm_campaign=Taj-Lake-Palace-Udaipur
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LOCALIZAÇÃO
Nas margens do sagrado rio 
Ganges, no Ghat Darbhanga 
com aprox. 45 min. de 
distância do aeroporto. Na 
chegada, se estiver na alta 
temporada, você poderá chegar 
de barco; se for na baixa, no 
período de chuvas, poderá ir até 
o hotel caminhando ou de moto.   

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
• Perfeitamente restaurado, um 
palácio histórico.
• Fica em um ghat sagrado. 
Ainda conta com uma vista 
incrível para o sagrado rio 
Ganges oferecendo uma vista  
de tirar o fôlego. 
• Próximo ao Dashashwamed 
Ghat onde, no cair da tarde, 
acontece a cerimônia Aarti.  
• Localizado próximo ao famoso 
Templo Kashi Vishwanath.

GASTRONOMIA
• Darbhanga: culinária 
vegetariana com pratos 
internacionais.   
• Chotta Angan: menu 
degustação com foco na 
culinária italiana, além da 
internacional com um alto 
padrão (em um pátio interno).
NOTA: somente serve comida 
vegetariana e bebidas não-alcóolicas.

BRIJRAMA PALACE,  
VARANASI
No Darbhanga Ghat, um lugar calmo bem no coração da 
parte antiga da cidade, surge esse hotel que é, sem  
dúvida, o mais luxuoso da parte ancestral de Varanasi, 
a cidade mais antiga do mundo. O Palácio é frequen-
temente elogiado por sua arquitetura e design marcan-
tes, que refletem a rica herança e cultura da cidade que 
ele chama de lar. Pode-se ver a influência da Dinastia 
Maratha, que esteve no poder durante a construção do 
palácio. Este palácio com 208 anos é a escolha perfeita 
para quem quer ficar bem na parte antiga dessa cidade 
espetacular, sentindo toda a sua espiritualidade, contando 
com serviço de alto padrão.

• Jantar privado e um passeio de barco.
• Jantar privado no rooftop: a luz de velas com vista para o 

Ganges. 
• Subah Benaras: passeio de barco pelo rio Ganges. Durante 

a viagem, veja um nascer do sol espetacular. A viagem 
termina com café da manhã servido pelo hotel no próprio 
barco.  

Outras atividades:
• Experiências e roteiros personalizados 

para momentos incríveis em Kashi –  
a cidade dos templos!

• Visite os lugares que tornam Varanasi 
rica e vibrante. Explore fortes e templos 
históricos que são um testemunho do 
passado forte da cidade.

saiba mais

Varanasi

https://www.brijhotels.com/brijrama-palace-hotel-in-varanasi/
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ALILA FORT,  
BISHANGARH
Um trabalho de paixão e resistência ao longo de quase 
uma década, o renascimento deste forte histórico, o des-
lumbrante Alila Fort Bishangarh, oferece uma experiência 
arquitetônica e historicamente rica para os hóspedes, 
abrangendo diversão, descoberta e respeito ao passado. 
Um passeio pelos corredores largos (deliberadamente 
deixados abertos para deixar a brisa entrar) com pedras 
de granito espreitando aqui e ali, onde parado no pátio, 
pode-se olhar para o céu aberto, observando a incrível 
paisagem. É o único forte indiano convertido em hotel.

LOCALIZAÇÃO
No vilarejo de Bishangarh, 
no distrito de Jaipur, a 6 km 
de distância da estrada 
Delhi/Jaipur. Assim, o Alila 
Fort Bishangarh é facilmente 
acessado de Deli ou Jaipur.  

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Restauração de um antigo 
Forte com elementos da 
arquitetura Jaipur Gharana, com 
influências Rajput e Mughal.

GASTRONOMIA
• Amarsar: o restaurante 
baseia-se na cozinha inspirada 
na Rota da Seda. Aberto no 
café da manhã, almoço e jantar. 
No café, é servido um Thali 
exclusivo (travessa redonda 
com vários pratos típicos da 
Índia). Menus internacionais no 
almoço e jantar.
• Nazaara: restaurante outdoor 
com vistas incríveis.
• Madhuveni: um bar e um outro 
local para fumar charutos.
• Kachchawa: um bar de drinks, 
cafés, chais, além de lounges 
que oferecem bolos e doces.  
• Haveli: reconhecido como um 
dos melhores restaurantes de 
Jaipur. Está localizado ao lado 
da piscina. 

• “Silver night” com vista para as colinas de Aravalli: diante 
do cenário grandioso e imponente do Forte, iluminado sob o 
luar com tochas, formando a imagem espelhada das estrelas, 
saboreie uma comida cozida em fogo brando, em um  
cenário memorável com mangniyars (comunidade no deserto 
do Rajastão) cantando músicas típicas de seu povo.

• Jantar no terraço Haveli: celebre a vida com seus entes queri-
dos em um belo cenário no terraço com vista ampla do Forte e da 
piscina infinita. Uma verdadeira experiência dos sentidos, provan-
do uma culinária deliciosa, enquanto escuta uma música preen-
chendo o ar de alegria e romance.

• Jantar privado no Kachchawa: um 
terraço exclusivo decorado e ilumina-
do com velas, além de ter uma visão 
para a Cordilheira Aravalli que dá o 
tom de romance para a noite.

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

saiba mais

Bishangarh
59 quartos

https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
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AMANBAGH,  
AJABGARH 
Com seus antigos fortes e áreas selvagens habitadas por 
tigres, o Amanbagh é conhecido por sua beleza, localiza-
do dentro do oásis verdejante de Aravalli Hills. Outrora 
era a área de preparação para a caça ao tigre real, hoje, 
as cúpulas do resort em tons de rosa e as entradas abo-
badadas das estruturas inspiradas do império Mughal, 
se elevam da vegetação, totalmente privada, sendo um 
verdadeiro oásis de pura paz.   

LOCALIZAÇÃO
Amanbagh fica próximo do 
aeroporto de Nova Deli, 
Mumbai e Jaipur. De Nova Delhi, 
é possível viajar para Amanbagh 
de carro, trem ou helicóptero  
(a propriedade tem um heliporto).
Tem alternativa para sair de 
Jaipur. 
POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Arquitetura adotada típica 
das mansões Mughals e 
Rajput, mas com um toque 
contemporâneo, deixando o 
clima de muito romance no ar.

GASTRONOMIA
• Gwaadi: foi construído usando 
métodos tradicionais com 
paredes de terra.
• Rooftop Chhatri: é um 
cenário mágico para um café da 
manhã, almoço arejado ou jantar 
romântico.
• Library Terrace: este local 
é elevado que permite uma 
visão para a piscina principal. 
Cozinha do Rajastão cercada por 
rangolis (forma de arte, usando 
pedra calcária e outros materiais 
naturais). 
• Pool Pavilion: desfrute de uma 
noite romântica com música 
tradicional indiana ao vivo.
• Polo Lawn: jante em um lugar 
ambientado com velas e música 
ao vivo, contando com uma 
equipe exclusiva. 

• Jantar no Jhilmil Baada: inspirado no ambiente de caça do passado, 
atravesse o campo para um jantar privado, em um autêntico banque-
te, com o clima do séc. XIX.

• Gwaadi (significado: cabana). É um lugar perfeito para um jantar ro-
mântico em meio a luzes cintilantes. Siga um caminho cravejados de 
flores e adentre essa cabana, exatamente como uma casa local.

• Jantar Chhatri (externo): céu claro pontilhado por milhões de estre-
las, bem próximo as margens do rio de Ajabgarh, no meio de campos 
verdejantes. É um local isolado onde o hóspede é mimado por um 
chef particular e um músico completando, assim, a atmosfera românti-
ca. O menu pode ser definido no dia anterior e a comida será prepara-
da no local sempre que possível.

• Picnic no lago Somsagar: um local tranquilo, o Lago Somsagar é o 
cenário ideal para um café da manhã ou almoço à beira-mar. Relaxe 
enquanto avista pássaros e talvez até observe um fazendeiro local 
colhendo castanhas de água. 

Amenidades de lua de mel:
O hotel organiza a benção da lua de mel (ritual espiritual no estilo Aman, 
um belo rangoli de flores junto com a configuração de Diyas na frente da 
suíte), com um bolo cortesia e uma banheira com pétalas de rosa.

saiba mais

Ajabgarh

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

40 quartos

https://www.aman.com/resorts/amanbagh?utm_source=Google&utm_medium=Yext&y_source=1_MTU3MDc0OTYtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
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IMPERIAL HOTEL, 
DELHI 
Estava nos planos de Lutyen (arquiteto inglês) construir o 
hotel mais luxuoso de Nova Deli. Lady Willingdon deu o 
nome de “The Imperial”. Sua elegância tranquila e charme 
do velho mundo deixa todos sem palavras. O Imperial está 
na lista da Gold List da Condé Nast Traveler 2018, o que 
torna o hotel um dos melhores para se hospedar. Além des-
te prêmio, também foi agraciado com o prestigiado Travel + 
Leisure India’s Best Awards 2017, na categoria de Best 
Heritage Hotel, na Índia. Repleto de pisos de mármore 
italiano, impressionantes móveis de teca da Birmânia e ja-
carandá, as fontes de Florença e a arte original que adorna 
as paredes do The Imperial, realmente dão uma aura de 
uma mansão inglesa do séc. XIX. Todos os 235 quartos e 
suítes estão bem equipados com conveniências modernas 
e oferecem luxo sob medida em meio a total privacidade e 
serenidade.

LOCALIZAÇÃO
Janpath está a poucos 
passos do distrito de compras 
Connaught Place, na parte nova 
da cidade, e a aprox. 30 min. 
de distância do aeroporto.

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Cada andar do hotel é dedicado 
a artista Danieel Thomas 
cujas obras originais adornam 
as paredes dos quartos e os 
corredores. As suítes têm 
nomes de personalidades como 
Lutyens, cujos nomes estão 
associados ao hotel. Foi tomado 
um cuidado meticuloso para 
recriar a decoração do quarto e o 
ambiente da época da realeza. 

GASTRONOMIA
• The Spice Route: exibe as 
maravilhas da culinária do 
Sudeste Asiático. Tem um pátio 
muito agradável.
• 1911: tributo ao histórico ano 
de 1911 quando Nova Deli foi 
proclamada a capital da Índia 
imperial. Cozinha de diferentes 
partes do mundo, o restaurante 
se divide em três.
• Daniell’s Tavern: o restaurante 
apresenta uma live kitchen com 
paredes adornadas com as 
litografias originais de Thomas 
Daniell (inglês, pintor de 
paisagens). 

• Jantar no San Gimignano: oferece pratos deliciosos que combinam 
os sabores delicados dos ingredientes adquiridos localmente e da 
Itália. Inspirado por uma cidade medieval de mesmo nome no cora-
ção da Toscana, a experiência de jantar ao ar livre neste restaurante 
premiado realmente contribui para um cenário romântico.

• The Atrium: agraciado com o certificado de Excelência 2015 pelo 
Trip Advisor, o The Atrium, com seu teto alto de claraboia, oferece um 
ambiente tropical e tranquilo para um tradicional chá da tarde inglês.

Outras atividades:
Cerimônia de casamento tipicamente indiana onde as noivas usam sáris. 

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

saiba mais

Nova Deli
235 quartos

https://theimperialindia.com/
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TAJ RAMBAGH PALACE, 
JAIPUR 
Um hotel em forma de palácio, em uma imensa propriedade 
entre jardins reais. O Rambagh Palace é a principal residên-
cia dos membros do Palácio Real de Jaipur. Construído 
em 1835 como um pavilhão de caça. Foi convertido em pa-
lácio, em 1925, como residência do marajá de Jaipur e final-
mente convertido como o primeiro hotel palaciano da Índia, 
em 1957. Sensivelmente restaurado a sua antiga glória com 
quartos remodelados e que oferecem uma vista para pátios 
com fontes ou jardins verdejantes, varandas arejadas, grama-
dos idílicos e um lobby aconchegante e íntimo. Os hóspedes, 
tem a oportunidade única de reviverem o estilo de vida real.

LOCALIZAÇÃO
8 km fora dos muros de 
Jaipur, na estrada Bhawani 
Singh. Distância de 20 min. de 
carro do Aeroporto de Jaipur.

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
Uma propriedade patrimônio, 
o palácio preserva todo o seu 
esplendor, além de manter uma 
decoração típica do Rajastão. 
Abrigou personalidades 
estrangeiras e indianas, além 
de possuir um jardim povoado 
por pavões reais.

GASTRONOMIA
• Suvarna Mahal: requintado 
salão de jantar oferecendo uma 
seleção das cozinhas reais da 
Índia.
• Rajput Room: aberto o dia 
todo com menu variado.
• Verandah Cafe: refeições ao ar 
livre com vista para os jardins e 
para o Forte Moti Doongri, serve 
cozinha indiana e continental.
• Polo Bar: é a escolha 
perfeita para relaxar. É servido 
aperitivos, bebidas e charutos.
• Steam: o restaurante é um 
trem a vapor restaurado, com 
uma estação recriada. Oferece 
deliciosos menus de lanches e 
pizzas em forno a lenha.

• Gazebo: um dos melhores restaurantes exclusivos do palácio, com a 
máxima privacidade e tranquilidade.

• Hawa Mahal Dinner: a luxuosa marquise prepara-se para uma experiên-
cia majestosa. Os convidados são recebidos por 2 anfitriãs que jogam 
pétalas de rosas neles, enquanto entram no local do jantar, onde o mordo-
mo pessoal os recebe com uma taça de vinho espumante. Depois que 
os coquetéis terminam, os convidados são conduzidos a tenda para uma 
experiência gastronômica exclusiva, condizente com o local.

• Jharokha: para definir o clima para uma experiência de jantar român-
tico na própria tenda privada do hóspede, tendo como pano de fundo o 
palácio iluminado ou jantar em seu próprio “Jharokha” (janela de pedra 
que se proteja de um prédio, com vista) pri-
vado com tochas flamejantes e sopro de  
brisa do deserto, proporcionando um am-
biente íntimo para uma noite memorável.

Amenidades de lua de mel:
Bolo e decoração de flores. 

EXPERIÊNCIAS ROMÂNTICAS

saiba mais

Jaipur

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/rambagh-palace-jaipur/?utm_source=Google&utm_campaign=Taj-Rambagh-Palace-Jaipur&utm_medium=Local
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TAJ UMAID BHAWAN  
PALACE, JODHPUR
Situado em meio a 26 acres de jardins verdejantes, com 
pavões dançantes e uma piscina subterrânea do Zodíaco, 
o luxuoso Palace oferece 70 quartos e suítes em estilo 
art déco de tirar o fôlego. Construído entre 1928 e 1943 é 
uma peça magnífica da herança do Rajastão, um símbolo 
da nova Jodhpur. Atualmente é a sexta maior residência 
privada do mund. Aqui, a familia real de Jodhpur ainda 
vive em parte do palácio com toda sua família.

LOCALIZAÇÃO
Está em Chittar Hill, o ponto 
mais alto de Jodhpur.  
O hotel possui vistas exóticas 
da histórica Cidade Azul, e 
vastas dunas, Localizado a  
20 min. do aeroporto. A cidade 
de Udaipur fica a 261km (5h de 
carro, aprox., do hotel).

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
É o último dos grandes 
palácios da Índia e a principal 
residência da família real de 
Jodhpur. Tem vistas para a 
histórica cidade “azul”, das 
vastas dunas de areia e do 
Forte Mehrangarh.

GASTRONOMIA
• Risala: este restaurante 
requintado oferece a melhor 
cozinha continental e indiana de 
fusão em Jodhpur.
• Pillars: o restaurante ao ar 
livre oferece refeições, lanches 
e outras iguarias do Rajastão. 
Perfeito para um café da manhã 
ou uma refeição tardia ao pôr 
do sol.
• Trophy Bar: neste ambiente 
real, saboreie uma extensa 
seleção de salgadinho, drinks e 
charutos.

• Baradari: é uma estrutura epítome de doze mármores com pilares 
esculpidos situados no coração do Palácio. O hóspede pode desfru-
tar de uma experiência de jantar à luz de velas.

• Sunset Pavilion: esse local é o ponto mais alto da cidade de 
Jodhpur para o jantar. Oferece vistas de tirar o fôlego dos exube-
rantes jardins verdes de Baradari, da cidade e do magnífico Forte 
Mehrangarh.

• Chef’s Studio: leva você a uma viagem sedutora e emocionante do 
mundo da culinária. Com a demonstração, cozinhe junto com o chef 
especialista na culinária mundial.

• Jungle by the pool: o conceito traz de volta a cozinha de caça. Os 
pratos são totalmente confeccionados por chefs que conseguiram 
reviver muitas receitas perdidas do antigo Marwar. É servido luxuo-
samente em uma tenda de caça cercada de verde ao som da selva.

Amenidades de lua de mel:
Bolo e decoração especial no quarto. 

saiba mais

Jodhpur
235 quartos

https://www.tajhotels.com/en-in/taj/umaid-bhawan-palace-jodhpur/?utm_source=Google&utm_campaign=Umaid-Bhawan-Palace-Jodhpur&utm_medium=Local
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SIX SENSES FORT  
BARWARA
Situado no Rajastão, a província indiana culturalmente 
mais rica, está o novíssimo Six Senses, cuja a ampla área 
reinterpreta o ambiente real de eras passadas. O hotel 
originalmente era de propriedade de uma das famílias reais 
mais proeminentes da região. O complexo fica diante de 
um Templo, o Chauth Ka Barwara Mandir. Formado por 
uma grande área que compreende 2 palácios, 2 templos e 
suítes ornadas com maestria e muito luxo. O SPA  
oferece um santuário de paz e rara harmonia. Na parte ex-
terna do forte, há uma vila encantadora, a Barwara, e uma 
densa floresta. Os famosos tigres do Parque Nacional de 
Ranthambore estão apenas a uma curta distância de carro. 

LOCALIZAÇÃO
Está a cerca 2h50 do Aeroporto 
Internacional de Jaipur e a 
30 min. de carro da estação 
ferroviária Sawai Madhopur. 
Tempo de vôo de Delhi a Jaipur: 
40 min. Para chegar de trem, a 
estação ferroviária mais próxima 
é Sawai Modhopur. 

POR QUE COMERCIALIZAR 
ESSE HOTEL? 
São 48 suítes projetadas em 
um estilo contemporâneo do 
Rajastão para complementar o 
cenário histórico do forte. Aprecie 
a vista do seu terraço privado 
para a aldeia Barwara Heritage 
ou para o templo Chauth ka 
Barwara Mandir.

GASTRONOMIA
• The Cortile: está dentro de 
um pátio arborizado que serve 
especialidades internacionais 
e indianas. As áreas de jantar 
privadas estão alojadas dentro 
da antiga torre de observação 
do forte.
• Roohani: tem vista para as 
cúpulas históricas do forte e 
serve menus sazonais com 
curadoria de chefs convidados.
• Rani Bagh: serve cozinha 
casual rápida e fresca.
• The Rajawat Room: está 
dentro de Mardana Mahal e 
serve comidas criativas, com 
uma extensa lista de bebidas.

• Aula de ginástica e outras práticas relacionadas ao bem-estar.
• Passeio ao redor do forte, imersão na rica história e cultura.
• Caminhada pelos vilarejos próximos. 
• Visita a horta orgânica do hotel com o chef.  
• Aula de culinária.
• Jantares privados podem ser reservados em vários lugares do 

arredor do hotel.
• Assistir o pôr do sol no Lago Barwara. 
• Safári no Parque Nacional de Ranthambore.  
• Experiências românticas como: jantar privado no Shikar Burj ou  

no “Eagle Nest” (ao redor do hotel). 
• Tratamentos do SPA com o selo e curadoria Six Senses.  

Amenities para lua de mel:
• Decoração especial no quarto, banheira com pétalas de rosas.  
• Bolo cortesia. 

saiba mais

NOVO
48 quartos

https://www.sixsenses.com/en/resorts/fort-barwara


saiba mais
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Reservas e mais informações
caroline@duonetwork.com.br

brazil@sita.in

https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local
mailto:brazil%40sita.in?subject=
mailto:caroline%40duonetwork.com.br?subject=

