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Esta viagem é um convite a busca de nós mesmos. Um movimento de retorno ao coração 
das tradições espirituais mais antigas do mundo, para resgatar a essência do conhecimento 
milenar sobre a vida e nós mesmos. Uma viagem inesquecível para aprender e vivenciar a 
sagrada sabedoria da Índia. 
 
Esta não é uma viagem comum e o foco não é fazer uma excursão turística. Vamos viajar 
como um grupo dedicado a busca de conhecimento e evolução pessoal, mais como uma 
peregrinação do que um passeio turístico. Naturalmente vamos conhecer lugares históricos 
e pontos turísticos, mas esse não é o objetivo principal. O foco está centrado em vivenciar 
um processo de crescimento e aprendizado pessoal, orientado pela sabedoria dos 
conhecimentos milenares do Yoga e da tradição do Vedanta. Por esse motivo temos apenas 
três destinos: Tiruvannamalai, Auroville e Rishikesh. Cidades berços das tradições do Yoga e 
do Vedanta. Tiru, no sul do país, foi onde viveu o grande mestre Rāmaṇa Mahaṛṣi, que 
meditou por mais de 20 anos numa caverna ao pé do monte Aruṇāchāla. Rishikesh é uma 
linda vila no norte da India, à beira do rio Ganges e ao pé dos Himalaias, onde milenarmente 
os yogis têm se recolhido para meditar e transmitir seus conhecimentos. 

Para participar deste grupo, é importante estar aberto ao novo e 
uma vontade genuína de se conhecer.

Uma jornada dentro de si



CIDADES
TIRUVANNAMALAI - AUROVILLE - RISHIKESH

Auroville, também conhecida como "A Cidade do 

Amanhecer", é uma ecovila, perto de Pondicherry, 

no sul da Índia, construída com o propósito de 

realizar a unidade humana comunitária na 

diversidade. Esta cidade busca a unidade e 

igualdade, investe em tecnologias sustentáveis e 

uma arquitetura contemporânea.  Sua proposta 

urbanistica é original e desenvolve a cidade em 

forma de uma  espiral simbolizando a evolução 

humana e no centro se ergue majestoso o Templo 

de Matrimandir.

A U RO V I L L E

Localizada ao Sul da Índia, é considerada um dos 

lugares mais sagrados da Índia devido sua 

localização aos pés de Arunachala, a montanha 

sagrada de Shiva. Tiruvannamalai foi o lar do sábio 

Ramana Maharshi, que dizia que Arunachala seria o 

coração da Terra, o centro espiritual do mundo. A 

cada lua cheia, 'Tiru' incha com milhares de 

peregrinos que circunavegam a base de Arunachala 

em um ritual purificador conhecido como 

Girivalam.

T I R U V A NN AMA L A I

Capital mundial da ioga, Rishikesh é uma cidade na 

Índia localizada nas margens do rio Ganges ainda 

limpo e transparente, considerado o Rio mais 

sagrado da Índia, também está no centro das 

atividades que a cidade oferece. A cidade é  

cercada de imponentes montanhas, fica na base 

dos Himalayas. Um dos destinos mais procurados 

para aqueles que querem aprender e vivenciar o 

Yoga e a sabedoria milenar da Índia. Aqui você 

pode visitar diferentes templos e aprender 

ensinamentos diretamente de mestres..

R I S H I K E S H



QUEM ACOMPANHA O GRUPO

LARISSA GAIGHER                 ///                AMEETA OM

Bióloga, praticante de Yoga e Meditação há 
mais de 10 anos. É Master em Yoga Integral e 
instrutora de Mindfulness pela MTI 
(Mindfulness Trainings International).   
Já viajou para países como Índia e Nepal, 
facilitando grupos em viagens de 
autoconhecimento.  
É fundadora e idealizadora do Espaço Natureza 
Interior, uma empresa voltada para o 
Despertar do Ser Integral. É multiplicadora de 
Vida Integral e trabalha integralmente com 
Yoga e Meditação. Forma professores de Yoga 
Integral há 4 anos e facilita retiros, palestras e 
workshops por todo pais. 
Atualmente, dedica-se integralmente ao 
desenvolvimento de uma nova consciência em 
nossa sociedade. 

Professora de Yoga Integral e aromaterapeuta, 
conduz retiros de não dualidade com foco no 
despertar da consciência e auto-inquirição. 
Ministra oficinas de cosmética natural, 
aromaterapia e alimentação viva, é fundadora da 
Bodhi Botânica Cosmética Natural. Se aprofundou 
na busca pelo autoconhecimento em 2007, após 
ricas vivências pessoais em diversos locais do 
mundo, estas experiências inspiraram a uma 
profunda mudança de hábitos e sentido da vida. 
Assim foi o nascimento de um de seus projetos 
atuais o espaço Chakra do Coração, idealizado 
para desenvolver um papel no reconhecimento da 
nossa real natureza, através da observação da vida 
no momento presente, pela busca no “silêncio" e 
conexão com a essência divina através de práticas, 
vivências, palestras e retiros. Este é o propósito 
que trazemos no dia a dia da vida, esta percepção 
deste fluxo que sempre nos aponta para o 
reconhecimento da nossa real natureza, a cada 
instante, a cada respiração, neste eterno agora! 



PROGRAMAÇÃO 2020

25 DE JANEIRO À 12 DE FEVEREIRO

1º Dia – 25/01/2020 - SÃO PAULO / ADIS ABEBA / 
MUMBAI 
 
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos 
para embarque no voo da Ethiopian com destino a 
Mumbai. Pernoite a bordo. 

2º Dia – 26/01/2020– MUMBAI / CHENNAI/ 
TIRUVANNAMALAI  
 
Chegada em Mumbai e conexão imediata com voo a 
Chennai. Na chegada viagem imediata a Tiruvannamalai, 
de aproximadamente quatro horas de estrada. Pessoas 
do mundo inteiro visitam este lugar especial desfrutando 
da mesma inspiração que levou o yogi Rāmana ao monte 
Arunachala. 

3º ao 7º Dia – 27/01/2020 a 31/01/2020 - 
TIRUVANNAMALAI 
 
Pratica de Yoga e meditação, café da manhã, aulas de 
Vedanta  (3 dias), Puja no Ramana Ashram, subida ao 
monte Arunachala (uma das montanhas mais sagradas 
da India), roda de autoconhecimento  e estudos em 
grupo no final do dia. 
 

8º Dia – 01/02/2020 – Sábado - TIRUVANNAMALAI / 
PONDICHERRY (110 km - aproximadamente 04 horas) 
 
Café da manhã no hotel e saída com destino à Auroville 
Check-in no Hotel em Auroville. Descanso e meditação ao 
fim do dia. 

9º e 10º Dia – 02/02/2020 a 03/02/2020  – AUROVILLE 
 
Pratica de Yoga e meditação, café da manhã, aulas de 
Vedanta (2 dias com a professora Sonia Novaes 
moradora de Auroville), roda de autoconhecimento  e 
estudos em grupo no final do dia. 

11º Dia – 04/02/2020 - – PONDICHERRY / CHENNAI / 
DELHI / DEHRADUN / RISHIKESH 
 
Café da manhã e saída para o aeroporto de Chennai com 
destino a Delhi. Chegada em Delhi e embarque para 
Dehradun. Traslado até o hotel em Rishikesh. Chegada e 
check-in. 

12º ao 18º Dia – 06 de Fevereiro a 10/02/2020 - 
RISHIKESH 
 
Pratica de Yoga e meditação, café da manhã, aulas de 
Vedanta durante o dia ou Opcional*, vivenciar as 
atividades tradicionais do dia-a-dia no Ashram, roda de 
autoconhecimento  e estudos em grupo no final do dia. 
 
 
19º Dia – 11/02/2020 – RISHIKESH / HARIDWAR / DELHI 
 
Café da manhã e em horário apropriado traslado para a 
estação de trem de Haridwar para embarque com 
destino ao aeroporto em Delhi. 

20º Dia – 12 /02/2020 - DELHI / ADIS ABEBA / SÃO 
PAULO 
 
Embarque com destino a Adis Abeba. Chegada a São 
Paulo. 
 



PROGRAMAÇÃO 2020

DESTAQUES DA VIAGEM

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE YOGA E MEDITAÇÃO 
DURANTE TODA A VIAGEM. 

AULAS DE VEDANTA E CANTIGOS VÉDICOS COM 
PROFESSORES LOCAIS. 

 
SONIA NOVAES - BRASILEIRA, MORA HÁ MAIS DE 15 

ANOS NA ÍNDIA. PROFESSORA DE VEDANTA E SÂNSCRITO 
TANTO NA ÍNDIA COMO BRASIL 

 
 SWAMI ATMANANDA UDASIN - PROFESSOR DO 

CAMINHO DIRETO DA NÃO-DUALIDADE, DE ACORDO 
COM A TRADIÇÃO DO ADVAITA VEDANTA, ELE OFERECE 

SATSANGS E RETIROS REGULARES, TANTO NA ÍNDIA 
QUANTO NO EXTERIOR. 

 
APÓS UMA BREVE CARREIRA COMO PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO, ELE PASSOU DEZ ANOS EM SOLIDÃO, 
PRIMEIRO EM UM EREMITÉRIO PERTO DE JERUSALÉM E 
DEPOIS NO NORTE DA ÍNDIA. NO FINAL DESTE LONGO 

RETIRO, ELE ABRAÇOU O SANATANA DHARMA E, EM 
2001, RECEBEU A INICIAÇÃO EM SANNYASA (RENÚNCIA 

MONÁSTICA) DE SEU AMADO E ANTIGO MESTRE 
ESPIRITUAL, H. H. SRI CHANDRA SWAMI UDASIN. 



VALORES PARTE TERRESTRE

* A PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM É CONFIRMADA SOMENTE 
APÓS ENTREVISTA COM OS FACILITADORES

OBS: Consulte agência de viagem para mais informações.  
Valores sujeitos à alteração cambial. 

Valor em dólar  
(por pessoa)

Entrada Parcelamento

USD 1.675 USD 167,5 restante até 6 parcelas  
sem juros

VALORES PARTE AÉREA

VOOS DOMESTICOS

Valor em dólar  
(por pessoa)

USD300

VOOS INTERNACIONAIS

Valor em dólar  
(por pessoa)

USD1.248,00

OBS: Consulte agência de viagem para mais informações. 
Valores sujeitos à alteração cambial. 

TOTAL: USD 3.223,00



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

VISTO - VACINA - PASSAPORTE

VISTOS: é necessário obter o visto de entrada para a Índia 
 
VACINAS: é necessário o Comprovante Internacional de Vacinação de 
Febre Amarela (cartão na cor Amarela) válido por 10 anos. 
 
 PASSAPORTE: Validade mínima de 6 meses contados a partir da data 
final da viagem. 

O VALOR NÃO INCLUI:  
 
- Visto para India 
 
- Seguro viagem internacional 
 
-  Passeios extras nas cidades mencionadas no 
roteiro (Tiruvannamalai, Auroville,   Rishikesh   e    
Delhi) 
 
- Voos   internacionais   ou   domésticos   no   Brasil. 
 
- Upgrade   de   Hotel   e/ou   apartamentos. 
 
- Early   check-in   ou   late   check-out   nos   hotéis. 
 
- Visitas   não   citadas   acima. 
 
- Refeições não citadas como inclusas. 
 
- Gorjetas aos guias, carregadores de malas, 
motoristas e garçons. 
 
- Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, 
internet e refeições, dentre outros. 
 
- Qualquer item não citado acima. 

O VALOR INCLUI:  
 
-  Acompanhamento durante toda a 
viagem pelos professores Larissa   Gaigher 
e Ameeta Om  
 
- Aulas de Yoga e Meditacao 
 
- Aulas de Vedanta com professores 
indianos 
 
- Hospedagem   nos   hotéis    nas cidades do    
roteiro. 
 
- Café   da   manhã    
 
- Translados   terrestres   em   veículos    
privativos   mencionados   no   roteiro. 
 
- Passagens aéreas  

Adicionar um pouquinho de texto



PRAZO DE INSCRIÇÕES 
15 DE NOVEMBRO 2019

 
INFORMAÇÕES VIA WHATSAPP  11-98417.8382 OU CONTATO@CHAKRADOCORACAO.ORG 


