India

Itinerário

Incrível Rajastão

1º dia: Lisboa / Deli
Comparência no aeroporto para formalidades de embarque em voo da Lufthansa com destino a 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: Deli (P | J)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saida para visita de dia completo onde se inclui a Mesquita Jama
Masjid, a maior mesquita da Índia, no coração da zona antiga de Deli, o Raj Ghat, onde jazem as cinzas de Gandhi, o Forte
Vermelho (exterior) e a Avenida Chandni Chowk, os Edifícios governamentais ao longo de Raj Path, a Porta da India e o
Qtub Minar, com os seus impressionantes 72 metros de altura. Para terminar visita ao Templo de Birla e de Sikh. Regresso
ao hotel para jantar e alojamento.
3º dia: Deli | Udaipur (P | J)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto e embarque com destino a Udaipur.
Chegada, assistência e transporte ao hotel. De tarde será efectuado uma visita a Udaipur onde se inclui o Palácio da Cidade,
o Templo Jagdish, construido en 1651 e dedicado a Vishnu, o Sahelien ki bari ou Jardin das donzelas, onde poderá apreciar
as suas fontes, pérgolas e elefantes de mármore, e o Bhartiya Lok Kala Mandir, um museu de arte popular. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
4º dia: Udaipur | Rankpur | Jodhpur (318 Kms – 5/6 hrs) (P | J)
Pequeno-almoço no hotel. Saida com destino a Jodhpur, via Ranakpur para visita aos templos de jaimistas.
Jodhpur é a segunda maior cidade do estado do Rajastão. É um popular destino turístico pelos seus numerosos palácios,
fortes e templos. É também chamada de “Cidade Azul” devido ao azul das casas junto ao Forte de Mehrangarh. Jantar e
alojamento.
5º dia: Jodhpur | Khimsar (100 Kms - 2 Hrs) (P | J)
Pequeno-almoço no hotel e saida para visita ao Forte de Mahrangarh, um dos maiores fortes da India, a 122 metros acima
da cidade de Jodhpur, onde se encontram amplos pàtios e palácios, e ao Mausoleu Jaswant Thada, junto a um pequeno
lago nos arredores do forte , foi mandado construir por Sardar Singh em 1899 em memoria do seu pai, o marajá Jaswant
Singh II (1878-1895). Continuação da viagem até Khimsar. Chegada ao hotel. De tarde saida para passeio de Jeep.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
6º dia: Khimsar | Pushkar (182 kms - 3.5 hrs) (P | J)
Pequeno-almoço no hotel e saida para Pushkar. À chegada visita da cidade de Pushkar, uma das mais antigas de toda a
India. Jantar e alojamento.
7º dia: Pushkar |Jaipur (145 kms – 3 hrs) (P | J)
Pequeno-almoço no hotel e saida com destino a Jaipur, capital e maior cidade do estado do Rajastão, também apelidada
de “Cidade Rosa”. À chegada, breve paragem para fotografar a fachada do Palácio dos Ventos ou "Hawa Mahal".
Continuação até ao Forte de Amber, localizado a 11Km a norte de Jaipur no topo de uma colina. A subida ao forte realizarse-á em elefante (mediante disponibilidade). Segue-se uma breve paragem em Jal Mahal ou Palácio de Agua, situado no
centro do lago Man Sagar na cidade de Jaipur. Continuação para o Palácio da Cidade, um dos principais e mais bonitos, foi
construído pelo Maharaja Sawai Jai Singh durante o seu reinado. Entre as várias fortalezas e palácios de Jaipur, o palácio
destaca-se, pela sua arte e arquitectura excepcional. O complexo cobre uma vasta área composta por jardins, pátios e
edifícios. A visita prossegue até ao Observatório astronómico Jai Singh ou Jantar Mantar que foi construído no século XVIII
pelo Maharaja Sawai Jai Singh II. O observatório é composto por “dispositivos” geométricos para medir o tempo, com
precisão de segundos, prever eclipses, rastrear a localização das estrelas, as órbitas da Terra ao redor do Sol, verificar as
declinações dos planetas, e determinar as altitudes celestes e efemérides relacionadas, entre outras. Continuação até uma
fábrica de tapetes tipicos de Jaipur. Cheios de côr e elegância estes tapetes são provenientes da época do Maharajá Sawai
Ram Singh II nos finais do séc. XIX. Jantar e alojamento.
8º dia: Jaipur | Fatehpur Sikri | Agra ( 240 Kms - 4.5 Hrs) (P | J)
Pequeno-almoço no hotel. Saída de manhã cedo para visita à cidade mongol de Fatehpur Sikri, uma cidade abandonada
com aproximadamente 500 anos, que permanece em óptimo estado de conservação. Fatehpur Sikri foi construída no século
XVI em estilo indo-islâmico. Apenas catorze anos depois da sua construção foi abandonada por falta de água. Em 1568, o
Imperador Akbar não tinha herdeiros que o substituíssem e foi à procura de ajuda mística, com Shaikh Salim Chisti, que
morava na vila de Sikri. A profecia do santo veio a confirmar-se e nasceu o primeiro dos três sucessores do imperador.
Assim, Akbar, que era um grande construtor, planeou uma cidade que serviria de apoio à capital do império, Agra, e
escolheu que ficasse próxima de Sikri. A cidade foi matematicamente construída, em arenito vermelho e permanece
totalmente preservada. A viagem prossegue com direcção a Agra. Agra foi a sede da corte imperial Mughal durante séculos
VXI e XVII, antes de a capital ser transferida para Deli. Foi testemunha do maior presente de amor - Taj Mahal, que foi criado
pelo imperador Mughal Shahjahan para a sua falecida e amada rainha - Mumtaz Mahal. Chegada ao hotel em Agra. Tarde
livre. Jantar e alojamento.

9º dia: Agra (P | J)
Pequeno-almoço no hotel e saida para visita ao Taj Mahal - o epítome do amor fica localizado nas margens do rio Yamuna.
Construído pelo imperador Shah Jahan no século 17, é hoje fonte de atracção para milhões de turistas de todo o mundo. O
edifício de mármore branco parece mudar a sua tonalidade de acordo com a variação da luz do dia. Segue-se o Forte
Vermelho de Agra - uma construção imponente em arenito vermelho que rodeia um grande complexo de edifícios
palacianos. Considerado como uma das fortalezas mongóis mais notáveis da Índia, foi construído entre 1565 e 1573 pelo
imperador Akbar. O neto deste imperador - Shah Jahan, acrescentou-lhe edifícios em mármore branco, transformando o
forte num palácio, sendo considerado desde então uma cidade-palácio fortificada. Segue-se a visita à U P Handicrafts,
famosa pelos seus tapetes de caxemira e a uma fábrica de mármore. Jantar e alojamento.
10º dia: Agra | Delhi (230 Kms 4-5 Hrs) (P | J)
Saída por estrada com direcção a Deli (204 km). Almoço em restaurante local. Tempo livre. Transporte para o aeroporto para
formalidades de embarque.
11º dia: Deli | Lisboa
À hora prevista, embarque e saída com destino a Portugal, em voo regular da companhia aérea Lufthansa , via Frankfurt. Refeições
e noite a bordo. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço - (J) Jantar (Bebidas não incluídas)

Notas Importantes:
- 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
- Saídas que incluam temporada de Natal e Fim do Ano sujeitos a reconfirmação.
- 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







Deli
Uaipur

SK Premium / Similar
Ramada / Similar

Jodhpur

Golden Tulip / Similar
Rampratap / Vishnu Priya /
Similar
Mapple / Similar

Radisson / Similar
Radisson / The Lalit, Ananta
Spas / Similar
Indana Palace / Similar

Khimsar
Pushkar
Jaipur

Khimsar Fort / Similar
Pushkar Palace / Similar
Park Ocean / Red fox Similar

Agra

Hotel Amar / Crimson Palace /
Similar
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Bijolai Palace / Ranbanka /
Similar
Khimsar Fort / Similar
Pushkar Palace / Similar
Fern / Park Regis / Similar
Howard / Mansingh / Similar

Khimsar Fort / Similar
Pushkar Palace / Similar
Fortune Select Metropolitan /
Similar
Radisson / Similar
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