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Por CARLOS MARCONDES, da ÍNDIA

 De Rishikesh, berço da ioga, ao encontro 

com tigres, leopardos e ursos em Ranthambhore, 

até a extraordinária Hampi e seus monumentos 

tombados pela Unesco. Desbravamos destinos 

com hospedagens surpreendentes, que reúnem 

espiritualidade, natureza e riqueza cultural inigualável

Faça como 
os grandes 

navegadores: 
explore a Índia  
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1.  Brâmanes na região 

de Hampi

2. A Índia guarda monu-

mentos exuberantes 

3. O templo de pedra de 

Vittala, em Hampi

4. O povo local esbanja 

simpatia e é acolhedor 

Hampi, o império esquecido
Prepare-se para suspirar com monumentos 

surreais e se emocionar com incalculáveis retratos 
de algumas das pessoas mais simples e inocentes 
que suas lentes já clicaram. Hampi não soa (ainda) 
nos ouvidos de brasileiros acostumados a terem 
o Taj Mahal e o Rajastão como referências. 
Mas isso deverá mudar. Ela é espetacular, 
embora, ironicamente, ainda engatinhe no 
desenvolvimento turístico, o que na verdade é 
fantástico, gerando altas doses de autenticidade.  

Estamos no sudoeste indiano, no estado de 
Karnataka, onde a pequena Hampi se tornou 
inteirinha, nos seus 26 km2, Patrimônio da 
Humanidade — chancelado pela Unesco. São 83 
monumentos tombados na cidade ancestral, que 
foi a capital do poderoso Império de Vijayanagara, 
entre 1336 e 1565. 

Toda viagem, de certa forma, contribui 
para moldar um pouquinho nossas vidas. Mas 
poucas são tão impactantes como a Índia. São 
incontáveis os casos de pessoas que deixaram 
o país completamente transformadas. O dom 
de impressionar está em seu DNA de cultura 
energizante, que fascina por seus contrastes que 
excitam até os mais experientes desbravadores. 

Ela é multifacetada — aliás, haja faces. Multi 
é um termo recorrente em uma nação com 1,34 
bilhão de habitantes, a segunda maior do planeta. 
Difícil perder-se por ela sem cruzar com alguém. 
Há gente em todo canto, ou quase. Digo isso 
pois vivi uma Índia mais interiorizada, serena, 
distinta do contexto de pulsantes megalópoles 
como Delhi. 

Esqueça a ideia de que não se pode ter 
experiências tranquilas no país. O roteiro que 
propomos aqui inclui três cantos mágicos, 
com poucas, mas excepcionais, hospedagens: 
Hampi, Ranthambhore e Rishikesh. Um 
trio completamente antagônico, distantes 
geograficamente, mas unidos por um certo 
silêncio e paz que você jamais imaginaria viver na 
Índia, capazes de causar um feitiço arrebatador. 

Hampi tem 83 
monumentos que 
são Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco  
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1.  Estábulo de Elefantes em Karnataka

Com mais de 300 templos, diversos deles 
moldados em pedra, a cidade chegou a ter no seu 
auge meio milhão de habitantes, número imenso 
para os padrões do século 16. Sua força era tanta 
que o império chegou a controlar um terço do que 
é a Índia atualmente, inclusive parte do Sri Lanka. 

Após sua decadência, por séculos a cidade 
ficou abandonada, mas os templos e monumentos 
permaneceram conservados. “Parece uma Índia 

de 100 anos atrás, com pessoas doces e potencial 
turístico imenso”, explica o simpático Sudesh 
Behal, proprietário da Indo Asia Tours. 

Hampi e seus arredores têm perfil rural, sem 
trânsito e com um povo cujo nível de simpatia 
vai além do tradicional. As pessoas ainda estão se 
acostumando com turistas e chegam a pedir para 
serem fotografadas. Sempre com um sorrisão no 
rosto. Alguns momentos não sabemos se miramos 

a lente para os monumentos, para malandros maca-
quinhos, presentes em quase todas as ruínas, ou se 
focamos em rostos tão marcantes e sinceros. 

Difícil apagar da memória também o Templo 
de Vijaya Vitthala, com sua espetacular carruagem 
monolítica que se transformou no cartão-postal de 
Hampi, além de Virupaksha, Hazara Rama e Saa-
sivekaalu, outros templos imperdíveis, que podem 
ser visitados tranquilamente no mesmo dia. 

O imenso Estábulo 
de Elefantes é um 

dos pontos imperdíveis 
em Hampi 
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1. A tradicional bênção do 

elefante em Hampi 

2. Pôr do sol na mesma 

região da antigo império

3 e 4. Tigres e ursos são 

alguns dos animais que 

podem ser vistos durante o 

safári em Ranthambhore 

A região de 
Ranthambhore 

é perfeita para 
um safári 

indiano    

  Imperdível ainda é o circuito que envolve 
o Lotus Mahal, o Queen Bath e os imensos 
Estábulos de Elefantes — uma construção 
surreal. E para os mais esportistas, há diversos 
trekkings no Matanga Hill, que tornou Hampi a 
meca de trilhas do país.   

A riqueza ancestral e arqueológica que 
continuam sendo estudadas, aliadas à ausência 
do turismo de massa, convenceram o The New 
York Times a colocar Hampi como o segundo 
destino a ser visitado em 2019. Apesar de rústica, 
a região conta com o hotel Evolve Back, que 
replica a arquitetura dos tempos dos marajás do 
sul da Índia, com quartos enormes, excelente 
gastronomia e um simpático staff. 

Safári na selvagem Ranthambhore
Avante rumo ao norte, desembarco em Jaipur, 

a Cidade Rosa, capital do estado do Rajastão. 
Cerca de duas horas de carro e entramos em 
uma região natural e protegida — celeiro de 

leopardos, ursos e do tigre real indiano. Pode 
parecer estranho o conceito de safári em um país 
como a Índia, mas é sua faceta plural, sempre 
pulsando como forte identidade. 

A base de exploração é o exclusivíssimo Suján 
Sher Bagh, um dos camps mais cobiçados do país, 
chancelado pela Relais & Châteaux. Na entrada, 
ao lado de esculturas de tigre em aço inoxidável, 
sou recebido pelo proprietário e conservacionista, 

Jaisal Singh, que, devido à barba, me faz lembrar o 
ator Andy García.

Jaisal, que costuma ir todos os anos encontrar 
amigos para jogar polo no Brasil, junta-se ao grupo 
no jantar para contextualizar sobre o Parque 
Nacional de Ranthambhore. Ele explica que é 
a região mais protegida no planeta, preparada 
para observar tigres em um ambiente selvagem e 
que os programas de preservação têm alcançado 
ótimos resultados. Quando o Sher Bagh foi 
inaugurado em 2010 havia apenas 27 felinos no 
parque, hoje já são 66. “Lideramos um programa 
de financiamento de instrumentos de proteção 
contra caçadores no parque. Para minha família, 
o Camp é importante como negócio, mas, acima 
de tudo, está a preservação da vida selvagem e a 
harmonia com a comunidade local onde cresci”, 
conta Jaisal, que, ao lado da esposa Anjali, é 
também fotógrafo e documentarista. 

Traz alívio saber dos bons números. Segundo 
Jaisal, em 1947 havia 50 mil tigres na Índia, e 
houve um período de massacre reduzindo-os a   
1.800 animais em 1973, quando, enfim, o governo 
decidiu banir a caça. Hoje, estimam ter 2.200 em 
todo o país. 
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1 e 2. As áreas 

externas e in-

ternas do Suján 

Sher Bagh, em 

Ranthambhore

3. A experiência 

de safári 

oferecida pelo 

acampamento a 

seus hóspedes

 

4 e 5. O Suján Sher Bagh oferece uma série 

de atividades ao ar livre 

6. A vida animal impressiona

Antes de ir para a tenda descansar, ganhamos 
um teaser. Um rugido assustador. O staff do hotel 
revela a responsável: é Lighting, uma tigresa 
selvagem que vive nos arredores do camp. Três 
dias antes ela havia abocanhado uma vaca para 
alimentar-se, e pela noite ronda as dependências 
do Sher Bagh. African fellings em plena Índia. 

Ao cantarolar do primeiro galo, hora de subir 
no jipe e partir para dentro do parque nacional, 
que tem uma área de quase 400 km2, rodeada 
pela imponente Aravalli, a segunda cadeia de 
montanhas mais antiga do mundo e primeira da 
Ásia. Logo na entrada avistamos os belos macacos 
langur, megafotogênicos. São 4 mil deles, além de 
hienas, abutres, 6 mil antílopes, 20 mil veados, 
110 ursos-beiçudos, 66 tigres e 130 leopardos. É 
preciso rezar aos deuses indianos para ter a sorte 
de ver os big three (tigre, leopardo e urso-beiçudo) 
no mesmo dia. 

Depois de muito rodar, nosso guia Yadvendra 
recebe uma mensagem por rádio com uma notícia 
promissora. Um macho estava nos arredores. 

Aceleramos pelas trilhas até encontrarmos outros 
dois jipes já posicionados para os cliques. 

Silêncio absoluto e ele aponta atrás da 
folhagem, a cerca de 100 metros, um solitário 
gigante. A visão era opacada, um misto de 
excitação e certa frustração, até que ele decide 
abrir a boca e soltar um inesquecível rugido 
imperial. Somos nós que ficamos de boca aberta 
com o momento.

Mas se esse “pequeno contato” já foi especial, 
o que dizer da vizinha de tenda, que na mesma 
tarde, em outra área do parque, ficou quase meia 
hora observando uma família com cinco tigres 
preguiçosos no meio da estrada de terra. Ao ver 
as fotos dela, não acreditava. Fazer o quê, as 
preces dela para os deuses indianos tinham mais 
fé que as minhas. Como consolo, antes do final do 
segundo game, avistamos um belíssimo leopardo 

Escutar o 
rugido de um 
tigre selvagem 
é inesquecível 
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1. Estátua de Shiva, ídolo Hindu, 

no Rio Ganges

2. O festival internacional de ioga que 

acontece em Rishikesh  

3 e 4. O Ananda Spa na mesma cidade

5. O ritual de Ganga Aarti que acontece 

todos os dias às margens do Rio Ganges

solitário. Um coadjuvante maravilhoso em terras 
de protagonistas tigrados. 

Rishikesh, onde a ioga encontra sua origem
A última parada é nos pés dos Himalaias, 

cerca de 250 km de onde brotam as águas do 
“Mother Ganga”, o rio mais sagrado do planeta. 
Sim, também é, conforme prometemos, um lugar 
sereno, de espiritualidade à flor da pele, meca da 
meditação, considerada capital mundial da ioga. 

Rishikesh, de apenas 100 mil habitantes, 
é milenar, mas ainda recente nos holofotes 
dos viajantes. Sua espiritualidade arraigada ao 
hinduísmo conquistou admiradores pelo planeta, 
principalmente após a visita dos Beatles, em 

1968, quando a banda escolheu esse refúgio para 
um período de retiro em um Ashram. Dizem 
ter sido a fase mais criativa da banda, quando 
compuseram 48 músicas, muitas delas parte do 
premiadíssimo White Álbum.

Aliás, os Ashram são a identidade de Rishikesh. 
São ao menos 200 entre pequeninos e até gigantes 
como o Parmarth Niketan, no centro, com 1.075 
quartos. A busca é a mesma: a do equilíbrio, da 
simplicidade ao comer com as mãos e ajudar na 
limpeza, e da concentração na espiritualidade e 
meditação. Rishikesh tem um poder de mudar a 
rota de vida de muitas pessoas. 

É preciso 
entender a 

cultura e as 
crenças do 

país para 
curtir 

a viagem 
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1. O premiado 

Ananda Spa vale sua 

visita 

2. Rafting nas águas 

do rio Ganges 

3 e 4. Estima-se que 

a ioga tenha nascido 

em Rishikesh, a cerca 

de sete mil anos atrás 

Além de caminhar e observar a mescla entre 
locais e estrangeiros despidos de vaidade pelas 
ruas, Rishikesh é célebre pelo seu Ganga Aarti, 
que ocorre todos os dias às 18 horas, às margens do 
Ganges. É um ritual emocionante de homenagem 
ao Mother Ganga, fonte de vida e devoção.

  Poucos quilômetros ao norte, operadores 
oferecem a experiência de rafting nas águas 
sagradas. É tranquilo como aventura e não há 
uma beleza exuberante, mas ter esse contato com 
o Ganges, sentir sua energia e poder mergulhar 
nele em uma região onde o rio é limpo é um 
privilégio. Vale ainda ir à Caverna de Vashista, 
onde viveu um dos sete sábios imortais da Índia, 
e fazer um trekking ao Templo de Kunjapuri no 
topo das montanhas. 

Tive o privilégio de me hospedar na casa de 
Ganga Ram, um famoso Sadhu. São homens 
espirituais que abriram mão da vida passada 
para se dedicarem à meditação. “Buscamos 
um equilíbrio que nos conforte e traga paz para 
podermos compartilhar conhecimento com quem 
precisa de apoio”, explica Ram, que é considerado 
um dos mais respeitados Sadhus de Rishikesh. Ao 
todo são mais de mil na região. 

Deixo a cidade rumo à montanha, que já faz 
parte da cadeia dos Himalaias. São 30 minutos de 
carro até as portas do suntuoso palácio do Marajá 
de Tehri Garhwal. É palco do Ananda SPA, um 
dos resorts holísticos mais premiados e desejados 
da Índia. 

A proposta é ser um centro wellness que 
combina as filosofias ayurveda, ioga e vedanta, na 
busca por alinhar corpo, mente e espírito. Para 
isso, a alimentação balanceada é essencial. Ao 
passar por um médico do resort, é identificado o 
seu Dosha, que revela o perfil biológico de cada 
um: Vata, Pitta ou Kapha, e, com isso, seguir uma 
dieta customizada. 

De quase todos os quartos avista-se Rishikesh 
e o Ganges. A quietude é acolhedora. Os hóspedes 
são estimulados a vestir uma confortável bata 
indiana branca oferecida pelo hotel. A rotina 
é dividida entre sessões de ioga pela manhã e 
experiências no premiado spa, que oferece mais 
de 80 tratamentos. São 40 terapeutas, metade 
especialistas em ayurveda, que se utilizam de 

ervas locais que agem diretamente 
na desintoxicação e na melhora das 
articulações. “Nossa intenção é 
proporcionar um contato absoluto 
com a natureza, integrando o 
hóspede para que ele reflita sobre a 
meditação e se beneficie da energia 
desta parte da Índia”, comenta 
Ashok Khanna, fundador do 
Ananda e membro da família dos 
hotéis Oberoi. 

Não se sabe ao certo onde nasceu 
a ioga e em que lugar exatamente na 

região ela teria se desenvolvido. Estima-se que 
tem sete mil anos, concebida de sábios que viviam 
isolados nas montanhas que cercam Rishikesh. 
Mas todos são categóricos em afirmar que este 
canto da Índia é o berço da filosofia. Não é preciso 
tantos dados para crer. Quem a visita logo sente 
que a força é real e o quanto a Índia é capaz de 
mexer com nosso interior. 

Rishikesh é considerada a 
capital mundial da ioga e 
guarda o Ananda Spa, um 
premiado resort holístico 
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Dicas 
quentes

Saiba mais: 
incredibleindiatourism.org

COMO CHEGAR
Até a Índia, a rota mais usada é via 
Dubai, pela Emirates, ou com a Qa-
tar, via Doha. São cerca de 20 ho-
ras com conexão. Tempos similares 
também funcionam pelas principais 
capitais da Europa ou pela Turquia.  

Hampi: A maior cidade próxima é 
Bangalore, de onde é possível pe-
gar um voo curto diário para Vidya-
nagar, que fica quase cerca de 50 
minutos de carro de Hampi. Quem 
leva é a Trujet. trujet.com

Ranthambhore: Há diversos voos 
das principais cidades indianas 
para a bela Jaipur, no Rajastão. 
De lá, são 130 km de carro para o 
Parque Nacional de Ranthambhore. 
Quem leva é a IndiGo. goindigo.in

Rishikesh: De todas as grandes ci-
dades, partem voos para Dehradun, 
de onde leva-se 20 minutos de car-
ro até a cidade e 50 minutos até o 
Ananda Spa. Quem opera é a Air 
Índia. Também é possível chegar 
desde Delhi por trem em uma jor-
nada de cerca de seis horas. 

DICAS IMPORTANTES 
O visto é obrigatório e pode ser     
obtido de forma eletrônica em: 
indianvisaonline.gov.in. 
Programe sua viagem com antece-
dência, pois o processo pode demo-
rar algumas semanas. 
É obrigatório ter o Certificado In-
ternacional de febre amarela. 
A rúpia indiana é a moeda oficial 
do país. R$ 1 equivale a INR$ 17,11. 
Prepare uma caixa de medica-
mentos completa, especialmente 
para o sistema digestivo, além de 
tentar levar antibióticos como pre-
venção. É essencial um seguro de 
saúde eficaz. 
Em uma viagem com suporte de um 
bom operador e hospedando-se 
em ótimos hotéis, são pequenas as 
chances de passar mal pela falta de 
higiene dos alimentos. Mas trata-se 
de uma cultura muito diversa, com 

altas doses de condimentos e pou-
ca higiene nos locais de rua. Preve-
nir sempre é um bom negócio. 

ONDE FICAR 
Hampi 
Evolve Back: o  único cinco estrelas 
da região é capaz de superar as ex-
pectativas. Destaque para o serviço, 
impecável. evolveback.com/hampi/
O Heritage Resort é também uma 
boa opção, mais econômica e bem 
acolhedora. indoasia-hotels.com/
heritage-resort-hampi/

Ranthambhore 
Suján Sher Bagh: um charmoso no 
coração do parque nacional, chan-
celado pela  Relais & Châteaux. São 
12 tendas confortáveis e bem deco-
radas. thesujanlife.com/sher-bagh

Rishikesh
Ananda SPA in The Himalaias: é 
por si só uma experiência única. 
Um pacote de cinco ou sete noites 
com tratamentos e foco em medita-
ção promete agir com eficiência na 
eterna missão de equilibrar mente e 
corpo. anandaspa.com

Outras cidades 
Delhi – The Leela Palace New Delhi: 
cinco estrelas com piscina no roof-
top e incrível vista da cidade. the-
leela.com
Jaipur – Suján Rajmahal Palace: 
ainda propriedade do Marajá da 
cidade, a hospedagem é exclusiva. 
thesujanlife.com/raj-mahal

cida pelos hotéis, que prezam pela 
autenticidade, regionalidade e com 
segurança, longe dos riscos de con-
taminação ou os exagerados e api-
mentados pratos de rua indianos. 
As comidas mais simples são muito 
fortes para os padrões brasileiros. 

QUEM LEVA 
A Indo Asia Tours Brasil é expert no 
destino e oferece pacotes customi-
zados. No Brasil, a simpática Cris-
tiane Cury, com mais de 20 idas ao 
país, é excelente contato. O sócio 
e fundador na Índia, Sudesh Behal, 
é um dos anfitriões mais incríveis 
com quem já viajei. Comumente ele 
acompanha grupos de brasileiros 
em viagens ao país. 
indoasiatours.com.br

*Carlos Marcondes é jornalista, co-
nhece mais de 60 países, já morou 
na Austrália, Inglaterra, Espanha e 
agora vive na Itália. 
@carlosamarcondes

ONDE COMER 
Nos três destinos, a recomendação 
é aproveitar a gastronomia ofere-
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