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City Palace Museum 

"True Treasure Trove"

The City Palace Museum located in the heart of the Pink City, symbolizes

the the city's rich cultural past. The museum boasts of having ancient and

prized possessions. It houses handwritten scriptures as well as old

mythological paintings. You will also be amazed to see the large silver

vessels, painted ceilings and huge chandeliers. Objects belonging to the

Mughals and the Persians is also housed here. The museum made its

mark in The Guinness Book of World Records for having the biggest silver

objects in the world. It is truly majesty and grandeur typified.

 +91 141 511 0597 (Tourist Information)  City Palace Road, City Palace, Jaipur
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Jantar Mantar 

"Dia e noite"

O Jantar Mantar é uma fantástica coleção de instrumentos astronômicos

planejados pelo visionário governante de Jaipur, Maharaja Jai Singh II.

Após uma construção bem-sucedida do Jantar Mantar em Delhi, o

Maharaja construiu o mesmo em Jaipur, que também é o maior

observatório da Índia. Em 1901, os aparelhos foram restaurados com

mármore branco e arenito vermelho para melhor clareza na denotação do

tempo. Jantar e Mantar significam instrumento e cálculo respectivamente.

A localização de Jaipur é composta por 16 instrumentos geométricos que

medem o tempo em várias dimensões, incluindo latitude, longitude,

posição do sol, inclinação e declinação do planeta. Começando pelos

pequenos relógios de sol, bússola, Jai Prakash Yantra (instrumento),

Nadivalaya (hemisférios norte e sul), Yantra Raj, Rashivalaya Yantra

(instrumento dos signos solares) e passando para o Rama Yantra,

Digmasa Yantra, Chakra Yantra, todos os quais registram o tempo exato.

Este maior relógio solar do mundo, com 44 metros de altura, é o destaque

deste centro. Aqui, é melhor reservar um guia que fornecerá uma visão

detalhada do centro. Um grande local de interesse para historiadores,

cientistas, artistas e matemáticos, Jantar Mantar é altamente educativo e

inspirador para pessoas de todas as esferas da vida.

 +91 141 261 0494  Hawa Mahal Road, J.D.A. Market, Gangori Bazaar, Jaipur
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Hawa Mahal Museum 

"Peek into the History of Rajasthan"

Nestled in the Hawa Mahal property, Hawa Mahal Museum is a must-visit

for all history and art enthusiasts. This museum is popular for exhibiting

ancient terracotta sculptures and other artifacts from around India.

Besides the artworks, the museum is home to war and house-hold

equipment from as early as second Century. These equipment have been

used by the royalties and soldiers from that time. All in all, history

enthusiasts are sure to enjoy their visit here.

 +91 141 262 2098 (Tourist Information)  www.hugedomains.com/domain_pr

ofile.cfm?d=rajasthanvisit&e=com

 Hawa Mahal Road, Badi Choupad,

Jaipur
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Museu Albert Hall 

"Museu Histórico"

Se houvesse um concurso de "O Preferido", no que diz respeito a Jaipur, o

Albert Hall sairia com todas as honras. Este salão ainda manifesta

influências britânicas em termos de arquitetura, o que, aliás, é uma

ocorrência rara em uma cidade repleta de projetos Rajputana. Construído

no final do século XIX para receber o antigo príncipe de Gales, Albert

Edward, na verdade foi concebido como uma prefeitura, mas foi

convertido em museu pelo marajá Sawai Madho Singh II. Hoje, no

entanto, pode-se assistir a uma mistura de exposições que vão desde

cerâmica, esculturas, instrumentos musicais, armas e escrituras. Procure a

múmia egípcia que está em exibição no térreo. Não apenas as exposições,

mas também as pinturas que adornam as paredes da entrada, a fonte em

miniatura na varanda principal e o delicado trabalho em mármore, falam

de classe e elegância que, de longe, permanece inigualável por sua

elegância do velho mundo. Com tanta história por trás de cada exposição

cuidadosamente escolhida, é melhor contratar um guia para levá-lo ao

redor, ou talvez optar por um guia de áudio que está disponível no balcão

de ingressos em mais de cinco idiomas diferentes.

 +91 141 257 0099  Museum Road, Kailash Puri- Adarsh Nagar, Jaipur
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Jaigarh Fort Museum 

"Vintage Artefacts"

Jaigarh Fort was constructed in 1726 by Jai Singh II in order to guard the

Amber Fort and the palace complex. This fort houses its very own

museum that is nestled at the left side of Awami Gate. The museum

showcases photographs of the Royalty of Jaipur, spittoons and other

artefacts used by the royalties. Besides, there are stamps and and

architectural designs of the palaces hand-drawn by the architects of that

era.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  trcjaipur-dot@rajasthan.gov.in  Jaigarh Road, Jaipur Fort,

Devisinghpura, Jaipur
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Museu Anokhi de Impressão à

Mão 

"Têxteis tradicionais de Jaipur"

O Anokhi Museum of Hand Printing é um museu que exibe tecidos

pintados em blocos que refletem a forma de arte do Rajastão. Os tecidos

em exibição vêm com designs, padrões e estampas requintados que

agradarão a todos os visitantes. A arte da impressão à mão e da pintura

em bloco é explorada totalmente por artistas indianos tradicionais aqui. O

museu permanece fechado de maio a 15 de julho para fins de

manutenção. Então, da próxima vez que você visitar Jaipur, não deixe de

visitar este único haveli ou palácio restaurado que abriga algumas peças

raras e interessantes.

 +91 141 253 0226  www.anokhi.com/museum  Sahdev Marg, Chanwar Palkiwalon ki

Haveli (Anokhi Haveli), Kheri Gate,

Jaipur
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Gyan Gallery 

"Personal Memoirs"

Gyan Gallery was built to honor the late Shri Gyan Chand Dhaddha. All the

priceless objects that one sees are collected by Gyan Chand Dhaddha

himself. Items like Mughal rugs that showcase an entire hunting scene,

gemstones, silver hukkas, paintings of 19th century and older and very

rare inscriptions all can be found in this gallery. One can also get a

glimpse of his personal belongings in this very gallery.

 +91 141 510 2401  gyangallery.com/  info@gyangallery.com  G-1/21-23 Tonk Road, Gem

and Jewellery Zone, EPIP,

Sitapura Industrial Area,

Jaipur
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