Índia

Itinerário

Norte da Índia

1º dia: Lisboa / Deli
Comparência no aeroporto para formalidades de embarque em voo da Lufthansa com destino a Munique ou Frankfurt.
Chegada, transferência, e formalidades de embarque para voo com destino a Deli. Refeições e noite a bordo.
Chegada a Deli, assistência pelos nossos representantes e transporte ao hotel previsto
2º Dia: Nova Deli (P.J)
Pequeno-almoço. Pela manhã visita de Jama Masjid, a maior mesquita da Índia, no coração da zona antiga de Delhi.
Posteriormente, visita ao Raj Ghat, sitio onde jazem as cinzas de Gandhi, para de seguida continuar com um passeio
pelos edifícios governamentais ao longo de Raj Path, pela imponente Porta da India e pelo Qtub Minar, um minar de
72 metros de altura. Para terminar visita ao Templo de Birla e de Sikh.
3º Dia: Deli/Samode/Jaipur (P.A.J)
Pequeno-almoço. Viagem em direcção a Samode, pequena aldeia com um maravilhoso palácio convertido em hotel,
de grande luxo oriental. Almoço no Palácio e continuação até Jaipur, a chamada “Cidade Rosa” onde se encontra a
emblemática fachada do Palácio dos Ventos.
4º Dia: Jaipur/Amber/Jaipur (P.J)
Pequeno-almoço. Subida em elefante até ao Palácio de Amber. De regresso a Jaipur visita ao Palácio do Marajá, aos
seus Museus e ao Observatório Jantar Matar.
5º Dia: Jaipur/Fathepur Sikri/Agra (P.J)
Pequeno-almoço. Saída pela manhã em direcção a Fathepur Sikri, capital imperial. Foi a última cidade construída pelo
Imperador Akbar e abandonada por falta de água. Continuação até Agra, cidade que alternava com Delhi como capital
do Império Mongol..
6º Dia: Agra (P.J)
Pequeno-almoço e saída para visita ao Taj Mahal, um exemplo de perfeição arquitectónica e considerada uma das
sete maravilhas do Mundo e ao Forte Vermelho e aos seus palácios de mármore branco, que se erguem
majestosamente nas margens do rio Yamuna.
7º Dia: Agra/Orcha/Khajuraho (P.J)
Pequeno-Almoço. Viagem em comboio até Jhansi e continuação por estrada até Orcha, antiga capital do estado
principesco e que conta com belos palácios e templos construídos pelos governadores Bundela entre os séculos XVI e
XVII. Visita ao Palácio do Raj Mahal e viagem até Khajuraho, onde se encontram os templos mais impressionantes
construídos entre os séculos X e XI pelos reis Chandela.
8º Dia: Khajuraho/Varanasi (P.J)
Pequeno-almoço. Pela manhã visita a alguns dos vinte e dois templos decorados com motivos diversos dos quais se
destacam as “mithunas”, figuras que representam o amor e o casamento. De seguida viagem em avião até Varanasi,
considerada a cidade mais sagrada da Índia.
9º Dia: Varanasi/Nova Deli (P.J)
Saída ao amanhecer para passeio de barco pelo Ganges onde poderá contemplar os fiéis purificando-se e fazendo as
suas oferendas. Regresso ao hotel para pequeno-almoço e tempo livre. À tarde, visita a Sarnath. Um povo Budista
situado a cerca de Kms. de Varanasi, onde o fundador do Budismo “Deus Buda” deu o seu primeiro sermão. Em hora
a informar, transporte ao aeroporto para embarque com destino a Nova Deli. Chegada e tempo de escala no
aeroporto.
10º Dia: Deli / Lisboa
À hora prevista, embarque e saída com destino a Portugal, em voo regular da companhia aérea Lufthansa , via
Munique ou Frankfurt. Refeições e noite a bordo. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições:
(P) Pequeno-almoço – (A) Almoço – (J) Jantar
Bebidas não incluídas

Notas Importantes:
- Nas saídas que coincidam com Natal e Fim do Ano poderão haver suplementos obrigatórios nos hotéis, por favor consulte-nos
- 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.
- É obrigatório visto para entrar na Índia
- 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.
- Há um número limitado de pessoas que falam português/espanhol, na Índia, de modo que os transferes são sempre com o
representante em Inglês.

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)

Hotéis previstos ou similares:

Cidade







Nova Deli

Metro Heights / Similar
Whispering Palm / Similar

SK Premium / Similar
Fern / Mansingh / Similar

Crimson Palace / Similar

Fern / Howard Plaza / Mansingh
/ Similar
Ramada / Similar
Rivatas by Ideal / Similar

Radisson / Similar
Holiday Inn / Fortune Select
Metropolitan / Similar
Jaypee Palace / Radisson /
Crystal Sarovar / Similar
Radisson / Similar
Radisson / Similar

Jaipur
Agra
Khajuraho
Varanasi

Clarks / Similar
Meraden Grand / Costa River /
Similar
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