
AKRAM VIGNAN 
ANIVERSÁRIO DE 111 ANOS DE DADA BHAGWAN 

15 A 25 NOVEMBRO 2018 - em Simandhar City, na Índia 
 

Vamos nos unir em Energia e participar das lindas comemorações do 111º Aniversário de 

Dadashri – o JJ 111 – cuja festa acontecerá em um enorme evento em Simandhar City, na 

Índia, de 15 a 25 de NOVEMBRO! Gnani Pujya Deepakbhai recomenda que todos 

participem. Muitos mahatmas do mundo inteiro estarão presentes. É recomendado 

garantir a sua hospedagem o quanto antes. 

Durante todo este ano de preparação e conexão, de todas as partes do planeta, os 

Mahatmas estão se unindo e celebrando a Energia, Conhecimento e Bem Aventurança de 

Dada Bhagwan e sua intenção de Jagat Kalyan (a Salvação do Mundo) através dos 

preparativos para a festa, com alguns lindos projetos sob as bênçãos de Pujyashree 

Deepakbhai! Ao nos convidar, ele afirma que será um lindo momento, de energia 

incomparável, e que a Bem Aventurança que experimentarmos no JJ111 não vai nos 

deixar até que alcancemos a libertação. É uma oportunidade de valor inestimável! 

sobre SIMANDHAR CITY 

Simandhar City fica a 20 kms da Cidade de  Ahmedabad  no estado de Gujarat -  India. 

Está localizado no oeste da Índia, fazendo fronteira com o Paquistão a norte, além dos 

Estado do Rajastão a nordeste, Madhya Pradesh a leste e Maharashtra a sudeste, tendo o 

Mar Arábico a sudoeste. 

A capital do Gujarat é Gandhinagar e a maior cidade é Ahmedabad.  
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O que é Simandhar City 
Simandhar City  assemelha-se a um condomínio fechado e as pessoas que lá moram estão 

em busca de progresso espiritual. Desde a sua fundação, seus moradores estão 

sintonizados com o Akram Vignan, reverenciam os ensinamentos do Dada e do Gnani. 

Sempre que  uma satsang se inicia  as lojas se fecham e todos seguem para o Gigantic 

Hall (salão onde as satsangs acontecem).  

Os moradores costumam  cumprimentarem-se com o mantra “ Jai Sat Chit Anand” - 

Consciência do Eterno é Bem-Aventurança, que  substitui o nosso ocidental Bom Dia. 

 

Hospedagem para JJ 111 

As acomodações disponíveis para o JJ111 serão em hotéis ou tendas. A opção mais 

confortável é nos hotéis, por isso recomendamos que aqueles que tenham interesse, 

manifestem-se agora, para que possamos reservar hotel com a antecedência necessária. 

A equipe visitou diversos hotéis próximos de Simandhar City, e selecionou os 3 mais 

convenientes para os visitantes ocidentais. (ver as 3 opções de hoteis com seus preços 

mais abaixo) 

Para a confirmação do seu lugar, um depósito de 50% não reembolsável por noite seria 

necessário (isto pode ser dividido por pessoas que compartilham o quarto assim, para a 

maioria dos Mahatmas, o depósito seria 25% do preço cotado por noite mostrado abaixo 

X o número de noites). 

Precisamos da confirmação o quanto antes – até dia 21/03, quarta-feira – de 

quem deseja hospedar-se no hotel e pedimos que façam o depósito conforme 

instruções abaixo, até 23/03, sexta-feira para garantir a hospedagem. 

Para confirmar hospedagem no hotel e assinalar suas preferências quanto a 

compartilhamento de quarto (em quarto duplo, triplo ou quádruplo, conforme 

disponibilidade, pessoas com quem já combinou dividir o quarto, etc)  e previsão de 

datas de chegada e saída, preencha este formulário no link : 

https://goo.gl/forms/qVQhb1wM4yFAzqUI3.  

Sobre o depósito (até 23/03):  O valor abaixo representa aproximadamente 50% do valor 

individual (para uma pessoa) total para 11 diárias (considerando uma média, em 
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acomodação em quartos duplos). 

Valor: R$ 680,00 por pessoa 

OBS : A tendência é este valor baixar um pouco, se conseguirmos confirmações o mais 

rápido possível para o grupo. 

Lembrando que há taxa de impostos e serviços que serão informadas com maior 

precisão posteriormente (entre 10 e 18%). 

 

Conta para depósito: 
Banco do Brasil 
Agência 2867-3 
Conta 38.284-1 
Movetur Agência de Viagens e Turismo Ltda 
CNPJ 11.907.361/0001-32 

IMPORTANTÍSSIMO : Após o depósito, enviar comprovante explicitando o nome e 

contato das pessoas que estão confirmando para juliana@movetur.com.br com cópia 

para ceciliajgd@gmail.com com o assunto “Comprovante hotel JJ111”, senão não 

teremos como saber quem já depositou. 

Após os depósitos,  e de posse das preferências informadas no formulário 

(https://goo.gl/forms/qVQhb1wM4yFAzqUI3), faremos a distribuição nos quartos e nos 

hotéis, e enviaremos a confirmação de reserva por e-mail. 

Opção alternativa : Poderá haver opção de acomodação em tendas em Simandhar City, 

mas as informações precisas ainda não foram liberadas. Lembrando que esta 

opção oferece menor conforto por tratar-se de tendas que, embora confortáveis, não 

isolam o som e ruídos externos, uma vez que estarão alocadas dentro do espaço do 

evento. 

Portanto, a quem quiser garantir o seu lugar, e com mais conforto, recomendamos 

confirmar o hotel. 

 

Opção A: Prominent Corporate Residency - http://prominenthotels.in/ 
Os quartos são mini-suites com uma sala de estar e área de refeições com frigobar, 

microondas, etc. Este é um hotel muito bom! 
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Total de 35 quartos. 

Preços em dólares americanos (já recebemos um desconto preliminar refletido nessas 

taxas e tentaremos mais): 

● Quarto duplo: 60 dólares / noite 

● Quarto triplo: 75 dólares / noite (para a terceira pessoa haveria um colchão no 

chão, mas o layout aqui é de mini-suites, então isso seria confortável). 

 

 

Opção B:  Hotel German Palace - http://www.hotelgermanpalace.com/ 
Este não é tão sofisticado como o Prominente, mas é extremamente limpo e é o mais 

próximo de Simcity. Total de 30 quartos.  

Preços em dólares americanos (sem desconto refletido nessas taxas, provavelmente 

conseguiremos um bom desconto): 

● Duplo Luxo “Deluxe”  65 dólares / noite 

● Duplo  "Premium Deluxe" 72 dólares / noite 

● Suite (pode ser compartilhado por até 3 ou 4 pessoas) 108 dólares / noite 
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Opção C: 7 Wonders Hotel - http://7wondershotel.com/index.html 

 

Este não é tão sofisticado como o Prominente, mas é extremamente limpo, tem um bom 

restaurante no último andar e pode ser divertido para um grupo, pois são apenas 19 

quartos. 
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Os preços às taxas atuais do Euro (sem desconto refletido nessas taxas, devemos ser 

capazes de negociá-los significativamente): 

● Duplo "Deluxe" 39 dólares / noite 

● Duplo "Premium Deluxe" 49 dólares / noite (alguns destes quartos têm muito 

espaço e podemos colocar 3-4 pessoas) 

O compartilhamento de 3 a 4 pessoas tem uma taxa adicional de 15 USD por pessoa / 

noite a mais da tarifa básica do quarto. 

Para quem quiser confirmar o hotel, pedimos que façam o depósito conforme 

instruções abaixo, até 23/03, sexta-feira. Esse valor representa 

aproximadamente 50% do valor total para 11 diárias (considerando uma média, em 

acomodação em quartos duplos). 

Valor: R$ 680,00 

Banco do Brasil 

Agência 2867-3 

Conta 38.284-1 

Movetur Agência de Viagens e Turismo Ltda 

CNPJ 11.907.361/0001-32 

Após o depósito, enviar comprovante para juliana@movetur.com.br com cópia para 

ceciliajgd@gmail.com com o assunto “Comprovante hotel JJ111”. 

Após os depósitos faremos a distribuição nos quartos e nos hotéis, e enviaremos a 

confirmação de reserva por e-mail. 

Poderá haver opção de acomodação em tendas em Simandhar City, mas as informações 

precisas ainda não foram liberadas. Para quem quer garantir o seu lugar, e com mais 

conforto, recomendamos confirmar o hotel. 

 

Outras informações 

Impostos  
A Índia está cobrando muitos impostos agora. É possível que o imposto sobre as estadias 

no hotel seja igual a 18%, então as pessoas devem considerar isso em seu orçamento. 
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Transporte 
Para o orçamento, podemos considerar que 

os hotéis ficam a 15 minutos de distância de 

Simcity de rickshaw (foto), que custará mais 

ou menos dois dólares cada viagem . Pode 

ser que os hotéis organizem serviço de 

ônibus ou carro dependendo do número de 

pessoas do grupo. (Não é possível estimar 

esse custo, a menos que saibamos quantas 

pessoas estão interessadas em ficar em 

hotéis, mas seria bastante razoável se as 

pessoas compartilhassem porque esses hotéis estão muito próximo de cidade de Simcity). 

************ 

Que a energia de Dada remova todos os obstáculos e que você possa participar dessa 

viagem que é inesquecível e certamente será transformadora ! 

Jai Sat Chit Anand 

Juliana Pereira :: juliana@movetur.com.br :: +55 51 98202-0202 
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