Índia

Itinerário

Sul da Índia

Dia 01: Lisboa, Porto ou Faro / Cochim
Comparência no aeroporto 3 horas da partida para embarque com destino a Cochim, via Dubai, com a Companhia
aérea Emirates. Noite a bordo.
Dia 02: Cochim
Chegada, assistência e transporte ao hotel. Restante dia livre. Alojamento
Dia 03: Cochim (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saida para visita à cidade de Cochim, onde se inclui o
Palácio Holandês Mattancherry (fechado às sextas-feiras e feriados), que foi construído pelos portugueses em 1555 e
renovado pelos holandeses em 1663, e onde poderá observar os murais datados do Sec. XVII que relatam, em cores
vibrantes, a história do épico Ramayana. Mais tarde visita a Forte Cochin, o bairro mais tipico e tradicional, repleto de
edificios coloniais. Visita à Igreja de São Francisco (fechado para visitantes aos domingos, das 8h00 às 11h00), a mais
antiga Igreja na Índia. Tem várias antiguidades, incluindo uma riqueza de registros. Estes incluem um título em folha
de palmeira que o Raja local deu aos portugueses em 1503. Tempo ainda para observar as Redes de Pesca
Chinesas, únicas nesta parte de Kerala e símbolos vivos da influência chinesa secular nesta costa.
Pela noite assista a um espectáculo de dança Kathakali. Alojamento.
Dia 04: Cochim / Munnar (152 kms- 3-3½ horas de carro) (P)
Pequeno-almoço. Manhã dedicada à visita da Sinagoga Judaica (fechadas em todas as sextas-feiras / sábados e
feriados judaicos) em Jew Town. Visita posterior do museu do Palácio da Colina (encerra durante épocas festivas.
Datas sob consulta). Embarque para cruzeiro panorâmico.
De tarde continuação para Munnar. Chegada e alojamento.
Nas altas cordilheiras florestais de Kerala há um vale banhado por três rios. As encostas que surgiam eram antes
cobertas por selvas densas habitadas por elefantes. As florestas ainda são ricas em vida selvagem, mas as
montanhas agora estão cobertas por encostas bem cuidadas de chá e a pequena cidade no vale dedica-se ao cultivo,
cura e venda desta bebida que alegra, mas não inebria.
Munnar deslumbra pela beleza das suas colinas verdes cheias de neblina, a uma altura de aproximadamente 6.000
pés. As vistas são de tirar o fôlego com os aromas inebriantes de chá, café e cardamomo das plantações próximas.
Anai Mudi é a montanha mais alta dos Montes Cardamom, na região sul do Parque Nacional de Eravikulam, habitat
das Nilgiri tahr, uma das raças mais rara de cabras montesas no mundo. Nesta zona poderá caminhar até um vale
com trechos de riachos onde são criadas trutas. As encostas verdes e as densas florestas de shola nas dobras das
colinas oferecem habitats variados e protegidos para as aves. Os langures de Nilgiri, os macacos de cauda de leão e
outros macacos abundam. Alojamento.
Dia 05: Munnar / Periyar (150 Kms / 3-3½ horas) (P)
Pequeno-almoço no hotel. Saida para uma caminhada pelas plantações de chá (inicio 08:30 / 09:00 hrs.) A caminhada
começará a uma altura de cerca de 1420 metros e tem a duração de 30 a 40 minutos. À chegada ao topo, tempo para
descansar e disfrutar das belas vistas ao redor. Num dia de ceu limpo poderá avistar o pico mais alto de Anaimudi e o
reservatório de água da Barragem de Idukki, classificada como uma das maiores barragens na Ásia e a terceira mais
alta da Índia. Continuação até Periyar. Alojamento
Dia 06: Periyar / Kumarakom (185 Kms / 4- 4 ½ horas) (P)
Chá ou café no hotel, seguindo-se a visita ao Santuário de Periyar - a Reserva de Tigres de Periyar, Thekkady, é um
exemplo de generosidade da natureza, com grande encanto cénico e rica diversidade biológica. Espalhados por uma
área de 925 km2, Periyar é uma das 27 reservas de tigres da Índia, onde se estima que vivam 44 tigres e cerca de
800 elefantes. A reserva zelosa e eficientemente controlada é um repositório de flora e fauna raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção, e forma a principal bacia hidrográfica de dois importantes rios de Kerala, Periyar e Pamba.
A visita é organizada pelo governo indiano e é feita num barco comum, com guia local em inglês.
Regresso ao hotel para pequeno-almoço. Saida em direcção a Kumarakom. Alojamento.
Dia 07: Kumarakom / Alleppy (35 Kms / 01 h) + Alleppy / Kovalam (167 Kms / 4- 4 ½ horas) (P | A)
Pequeno-almoço no hotel. Cerca das 11h, saida em direcção a Alleppy, a Veneza do Oriente, para embarque num
barco-casa, onde disfrutará de um incrível passeio pelos labirintos de canais, lagos e rios através de arrozais e
plantações de coco e zonas intactas e inacessíveis de Kerala. Almoço a bordo do barco. Ao final da tarde,
desembarque e continuação até Kovalam. Alojamento.

Dia 08: Kovalam / Kanyakumari / Kovalam (P)
Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia inteiro a Cape Comorin ou Kanya Kumari (90 kms. 2 ½ horas), com breve
paragem no caminho para visitar o Templo Suchindram e o Palácio Padmanabhapuram.
O Templo Suchindram, patrimonio da UNESCO, é o único templo na Índia que mistura os deuses Brahma, Vishnu e
Shiva em uma única forma. Construido no Sec. XVII é famoso pelas suas esculturas e colunas musicais.
Palácio Padmanabhapuram (fechado à segunda-feira e feriados nacionais), antiga residência de veraneio dos marajás
de Travancore, é um palácio em estilo pagode com uma bela coleção de murais e esculturas de pedra e encontra-se
rodeado por uma exuberante vegetação tropical.
Regresso a Kovalam. Alojamento.
Dia 09: Kovalam (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre que poderá aproveitar para relaxar na praia. Alojamento.
Dia 10: Kovalam / Trivandrum (20 km / 1 hora) + Trivandrum / Bombaim / Lisboa, Porto ou Faro (P)
Pequeno-almoço no hotel. Saida pem direcção ao aeroporto de Trivandrum para embarque com destino a Bombaim. À
chegada, assistência e saida para visita panorâmica da cidade de Bombaim. No final da visita, regresso ao aeroporto
para embarque com destino a Portugal, via Dubai, com a companhia aérea Emirates. Noite a bordo.
Dia 11: Lisboa, Porto ou Faro
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Alojamentos previstos
Hotel

Cidade
Superior

Deluxe

Cochim

Crowne Plaza

Fort Kochi

Munnar

Tall Trees Munnar

Windermere Munnar

Periyar

Cardamom County

Spice Village

Lake Song

Coconut Lagoon

Turtle on the Beach

The Leela

Kumarakon
Kovalam

Notas Importantes
- Saídas do Porto e Faro via Lisboa com TAP
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, sem que isso afecte o conteúdo do
programa
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses à data de regresso.
- É obrigatório visto para entrar na Índia (a aobter em https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html)
- Este é um tour regular, como tal é operado em conjunto com outras pessoas usando o mesmo guia e transportes.
- Sendo um tour regular, não permite alterações no itinerário. Também não haverá desconto/reembolso por serviços não
utilizados durante a viagem.

Seguro de Cancelamento Antecipado
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data
em que efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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