
1º DIA – LISBOA / DE-
LHI

Comparência no aero-
porto cerca de 120 mi-

nutos antes do horário 
do voo. Formalidades de 

embarque e partida pe-
las 06h05 em voo regular 

da Lufthansa com destino a 
Munique.

10h05 – Chegada a Munique e 
mudança de avião.

12h20 – Partida de Munique com 
destino a Delhi.

Refeições a bordo.
23h20 – Chegada ao aeroporto de 

Delhi.
Receção por parte do guia local que 

dará as boas vindas. Transporte ao 
hotel. Ao chegar ao hotel o grupo será 

recebido com uma cerimónia tradicio-
nal indiana “Tikka “. Como demonstra-

ção de hospitalidade, cada participante 
receberá na testa a marca do “terceiro 
olho”, enquanto é servida a bebidas de 
boas vindas.
Check-in e alojamento no Hotel The Grand 
5***** ou similar.

2º DIA – DELHI
Pequeno almoço. Visita da zona antiga 
da cidade, começando com a visita de 
Raj Ghat, o memorial a Mahatma Gandhi, 
seguindo depois para a maior mesquita 
indiana – Jama Masjid. Daqui sairemos 
num passeio em rickshaw até ao parque 
do Forte Vermelho, passando pelas estrei-
tas ruas de Chandni Chock terminando no 
forte, com uma vista magnífica sobre o rio 
Jamuna.
Almoço em restaurante.
Após a visita de Velha Delhi, passaremos 
para Nova Delhi com todos os legados 
deixados pelos britânicos passando por: 
Porta da Índia – construída como memo-
rial aos 90.000 soldados que morreram 
durante a Primeira Guerra Mundial; Rash-
trapati Bhawan o Palácio e Residência 
Presidencial, o Parlamento, os Ministérios 
Governamentais. A visita também incluirá 
a passagem pelo Qutub Minar – o minare-
te de tijolo mais alto do mundo, com 72,5 
metros.
Regresso ao hotel após a visita. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – DELHI / VARANASI
Após o pequeno almoço no hotel, trans-
porte para o aeroporto. Partida no voo re-
gular com destino a Varanasi.
Chegada, assistência e transporte para o 
Hotel Rivatas by Ideal 5***** ou similar.
Almoço, check in e distribuição dos quar-
tos. Almoço.
Durante a tarde, visita de Sarnath, o maior 
centro Budista do Mundo.
Ao final da tarde, continuação da visita em 
riquexós até ao rio Ganges para admirar as 
Cerimónias Aarti, ritual hindu de oração ao 
pôr do sol. Esta passagem pelos animados 
e concorridos bazares, acrescida da conju-
gação de cores e luzes das lanternas tra-
dicionais, geram um ambiente especial na 
cidade, difícil de descrever.
No final, regresso ao hotel. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA – VARANASI / KHAJURAHO
Saída do hotel bem cedo para passeio de 
barco pelo Rio Ganges. Na margem oci-
dental do rio podem-se observar os diver-
sos “Ghats”: uma escadaria de palácios, 
pavilhões e terraços, maioritariamente uti-
lizados como Dharamsalas, ou seja, locais 
para abrigo dos peregrinos durante a visita 
destes à cidade santa. Um passeio de bar-
co ao nascer do sol, junto a estas margens, 
permite uma visão única desta cidade e 
dos seus fiéis devotos – hindus – que têm 
desta cidade uma visão sagrada, a qual de-
vem visitar pelo menos uma vez na vida. 
Após o passeio de barco, visita do Templo 
Kashi-Vishwanath, o santuário mais sagra-
do de Lord Shiva, o patrono de Varanasi. 
Regresso ao hotel para tomar o pequeno-
-almoço.
Transfer ao aeroporto. Formalidades e par-
tida cerca das 12h10 para Khajuraho, uma 
das 7 Maravilhas da India e Património 
Mundial da Humanidade. Chegada cerca 
das 14h40, receção e transfer para o Ho-
tel Radisson Jass 5***** ou similar. Almoço 
tardio. Durante a tarde, visita dos templos 
Oeste da cidade, dos quais o mais impor-
tante é o templo de Kandariya Mahadeva, 
dedicado à Deusa Shiva. Visita ainda do 
templo Chaunsat Yogini Jain dedicado aos 
64 ajudantes da Deusa Kali, ao Templo 
Bharatji com uma bela escultura de Vishnu 
na sua forma de 11 cabeças. Continuação 
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depois para visitas 
dos templos da zona 

Este, incluindo o Tem-
plo Ghantai, o Templo 

Vamana e o Templo Ja-
vari. Regresso ao hotel. 

Jantar e alojamento.

5º DIA – KHAJURAHO / OR-
CHHA / JHANSI / AGRA

Pequeno-almoço no hotel. Du-
rante a manhã, partida de auto-

carro de Khajuraho em direção a 
Jhansi, visitando Orchha durante 

o percurso, com o Complexo do 
Forte, Jahngir Mahal e o Palácio 

Taj Praveen Mahal. Após o almoço 
no Hotel Raj Mahal, transporte para a 

estação de comboios de Jhansi para 
tomar o Comboio Expresso Shatab-

di, com destino a Agra (percurso de 
2h15m). Chegada à estação de Agra, as-

sistência e transporte para o Hotel Rama-
da Plaza 5***** ou similar.
Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – AGRA / JAIPUR 
Após O pequeno-almoço saída do hotel 
em carruagens puxadas a cavalo (Tonga) 
em direção ao Taj Mahal e visita a este 
magnífico monumento, completamente 
acabado no ano de 1653. Cerca de 20.000 
trabalhadores estiverem envolvidos nesta 
jóia da arquitetura, que demorou 20 anos 
a construir.
De seguida, visita do Forte de Agra, situa-
do ao longo do Rio Yamuna, que apresenta 
exemplos de obras de artesões do período 
Mughal de valor inestimável, incluindo o 
lindo mosteiro construído pelo Imperador 
Akbar em 1565.
Almoço em restaurante.
De tarde, partida de Agra em direção a Fa-
tehpur Sikri. Entre 1570 e 1586 esta cidade 
foi a capital do Império Moghul. Aí vivia, 
numa gruta, um santo islâmico chamado 
Sheikh Salim Chishti. Akbar, líder do povo, 
pediu-lhe a bênção de um filho. Ao ver re-
alizado o seu desejo, não só deu o nome 
de Salim ao seu filho, como idealizou um 
ambicioso projeto – uma cidade – a ser 
construída próximo da residência do san-
to. Entretanto a escassez de água levou o 
povo a abandonar o local. O que restou foi 
uma cidade fantasma muito bem conser-

vada com uma mesquita, muitos palácios, 
ruas e praças. As construções foram feitas 
com arenito vermelho. Visita de Panch 
Mahal, Diwan-i-Khas, Diwn-i-Aam & Bur-
land Darwaja.
Após a visita de Fatehpur Sikri, continua-
ção para Jaipur.
Chegada ao Ramada Jaipur 5***** e check-
-in. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA – JAIPUR
Pequeno-almoço. Saída para a visita do 
famoso Forte Amber, também conhecido 
como o “Palácio Rosa”, fazendo o percurso 
da porta até ao topo do forte em dorso de 
elefante ou de jeep (mediante disponibili-
dade). Construído em 1592 por Raja Man 
Singh em arenito vermelho e mármore 
branco, o forte é uma fascinante mistura 
da arquitetura Hindu e Muçulmana. A sua 
estrutura só ficou completamente acabada 
no início do século XVIII.
Após a visita, almoço no Hotel Park Regis.
Durante a tarde, visita ao Palácio da Cida-
de (Imperial Palace – perfeito exemplo da 
arquitetura Rajasthan e Mughal, é consti-
tuído por 4 palácios principais: Dilkusha 
Mahal, Moti Mahal, Sheesh Mahal e Krishna 
Mahal; originalmente construído pelo Ma-
rajá Jai Singh II, o complexo foi mais tarde 
descoberto por muitos de seus sucesso-
res), e ao Observatório Astronómico Jan-
tar Mantar (maior observatório do mundo 
esculpido em pedra e mármore).
Durante a visita, paragem para admirar o 
Palácio dos Ventos: Hawa Mahal.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no 
hotel.

8º DIA – JAIPUR / PUSHKAR / JODHPUR
Após o pequeno-almoço, saída em dire-
ção a Jodhpur. Durante a viagem, visita a 
Pushkar, um local de um coloridos e beleza 
muito peculiar. A aldeia de Pushkar situa-
da no deserto, alberga um dos lagos mais 
sagrados da India. À sua volta existem inú-
meros templos. À parte da razão religiosa, 
esta aldeia também famosa pela feira de 
gado e camelos que aqui se realiza anu-
almente. Visita dos Ghats e do Templo de 
Brama.
Almoço no Jagat Palace.
Continuação para Jodhpur. Chegada e ins-
talação no Hotel Inadana Palace 5***** ou 
similar.

Jantar e alojamento no hotel.

9º DIA – JODPHUR
Pequeno-almoço. Visita da cidade de Jo-
dhpur, incluindo o complexo da Fortaleza 
Mehrangarth com o Palácio Moti Mahal, 
o Bazar Sardar com a sua Torre do Reló-
gio de 1912, o famoso forte da cidade, e o 
cenotáfio de mármore branco do Marajá 
Jaswant Singh II: Jaswant Thada. Visita-
remos também o Palácio Museu Umaid 
Bhawan, um do últimos grandes palácios 
da Índia, que levou 15 anos a construir.
Regresso ao hotel.
Almoço, jantar e alojamento no hotel.
10º Dia – Johdpur / Udaipur
Pequeno-almoço. Inicio da viagem com 
destino a Udaipur, visitando o complexo de 
templos em Ranakpur durante o percurso. 
um dos cinco principais lugares sagrados 
dos Jains.
Após o almoço no King’s Abode, continua-
ção da viagem em direção a Udaipur.
Chegada ao Hotel Fateh Niwas 5***** ou 
similar e instalação.
Jantar e alojamento no hotel.

11º DIA – UDAIPUR
Pequeno-almoço. Saída para visita da ci-
dade de Udaipur com visita do Palácio da 
Cidade, o Lago Fatesahar, o Templo Jag-
dish, o mercado.
Almoço em restaurante.
De tarde, passeio de barco pelo lago Pi-
chola (caso o nível das águas o permita) 
com visita do Palácio Jag Mandir numa pe-
quena ilha no meio do lago. Udaipur é uma 
bela cidade rodeada pelo azul da água do 
lago. É uma mescla de lugares, sons, expe-
riências e inspiração para a imaginação de 
poetas, pintores e escritores.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

12º DIA – UDAIPUR / BOMBAIM / GOA
Muito cedo pela manhã, pequeno almoço 
e transfer para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída às 07h05 para Bom-
baim.
Chegada a Bombaim pelas 08h25. Mudan-
ça de avião, tempo de escala e partida cer-
ca das 11h15 com destino a Goa.
12h30 – Chegada a Goa. Assistência e 
transporte até Bogmalo Beach Resort para 
almoço.
Continuação para o Hotel Ramada Cara-



vela Beach Resort 
5***** ou similar.

Check in, jantar e aloja-
mento no Hotel.

13º DIA – GOA
Pequeno almoço no Ho-

tel. Visita de “Velha Goa”. 
Ao longo dos séculos, Goa 

abriu as suas portas para os 
Mauryan, Kadambas, Yadavs, 

Chalukyas, Dravidians, Arynas, 
Sultãos de Delhi, Governantes 

de Vijaynagar, Sultões de Baha-
mani, Árabes, Persas e Judeus. 

Finalmente em 1510, o português 
Afonso de Albuquerque conquistou 

Goa e transformou-a numa colónia 
portuguesa. A mistura entre as cul-

turas deu-se em todas as esferas (re-
ligião, cozinha, costumes, arquitetura e 

arte) ao longo de 451 anos até a liberta-
ção de Goa. Durante este tempo foram 

construídas Igrejas e catedrais como a Ba-
sílica de Bom Jesus (que alberga os restos 
mortais de S. Francisco Xavier) que visita-
remos, assim como a Sé Catedral de Sta. 
Catarina, considerada uma das maiores 
de toda a Ásia. Continuação para visita de 
Panjim atual capital do Estadoe que lem-
bra uma agradável cidade mediterrânea 
de interior, com um ambiente tranquilo e 
uma encantadora zona antiga com as suas 
casas pintadas de amarelo e ocre, ao mais 
puro estilo português.
Almoço no restaurante Pangim Inn, uma 
antiga mansão portuguesa convertida em 
estalagem.
Após o almoço, passeio a pé por Fontai-
nhas e São Tomé, onde ainda se podem 
ver as influências portuguesas.
Regresso ao Hotel.
Jantar e alojamento no Hotel.

14º DIA – GOA
Pequeno almoço no Hotel.
Dia livre para descansar e desfrutar da 
praia. Almoço no Hotel.
19h00 – Saída do Hotel para Jantar de des-
pedida no Palácio Deão. Antiga mansão de 
213 anos mandada construir por José Pau-
lo de Almeida, nascido em Braga e antigo 
Deão da Igreja e fundador da cidade de 
Quepem.
20h00 – Chegada ao Palácio de Deão. 

Boas vindas com serenatas portuguesas 
após as quais o proprietário, o Sr. Ruben da 
Gama fará uma breve introdução da casa.
20h00 / 22h00 – Jantar no jardim onde 
assistiremos a danças locais. Projeção de 
slide show das fotos da viagem.
23h30 – Chegada ao Hotel e alojamento.

15º DIA – GOA / BOMBAIM
Pequeno-almoço bem cedo (breakfast 
box), e transporte do hotel para o aero-
porto para partida cerca das 07h05 com 
destino a Bombaim. Chegada pelas 08h25, 
assistência local e inicio da visita da cida-
de pelos Dhobi Ghtas que são lavandarias 
ao ar livre, seguindo-se Mani Bhavan a re-
sidência de Mahatma Ghandi durante as 
suas estadias em Bombaim, a colina Ma-
labar e os jardins suspensos. Continuamos 
pela Marina Drive (conhecida como o colar 
da rainha devido à iluminação da avenida 
em forma de U).
Almoço em restaurante.
Após o almoço, passagem pela Porta da 
India (ex-libris de Bombaim) e construído 
para comemorar a visita dos soberanos 
britânicos em 1911). Visitaremos também o 
Mercado Crawford, com as suas lojas co-
bertas.
No final da visita, seguiremos para um ho-
tel na zona do aeroporto, onde iremos jan-
tar. Aqui haverão alguns quartos à disposi-
ção para quem queira refrescar-se e trocar 
de roupa, antes da saída para o aeroporto.
Transporte para o aeroporto. Formalidades 
de embarque.

16º DIA – BOMBAIM / CIDADE DE ESCALA 
/ LISBOA
01h05 – Partida de Bombaim com destino 
a Munique. Refeições e noite a bordo.
05h50 – Chegada a Munique e mudança 
de avião.
11h30 – Continuação com destino a Lisboa.
13h35 – Chegada a Lisboa ao aeroporto 
Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da Tryvel ;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Delhi (via cidade europeia) 
e Bombaim/ Lisboa (via cidade europeia) em classe 
económica na companhia aérea Lufthansa com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
• Voos internos Delhi / Varanasi / Khajuraho e Udaipur 
/ Bombaim / Goa / Bombaim, em voos regulares, em 
classe económica e com direito ao transporte de 15 kg de 
bagagem;
• Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto;
• 14 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou 
similares incluindo o pequeno-almoço diário;
• Estadia em regime de pensão completa, desde o almoço 
do 2ª dia ao jantar do 15º dia num total de 28 refeições;
• Autocarro de turismo com ar condicionado durante 
todo o circuito;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por 
guia local em espanhol ou português, incluindo entradas 
nos monumentos visitados no interior;
• Passeio de riquexó e de barco em Varanasi;
• Passeio de coche em Agra do parque até ao Taj Mahal;
• Subida em dorso de elefante OU jeep em Fort Amber 
(para quem preferir);
• Passeio de barco no Lago Pichola (sujeito ao nível das 
marés);
• Passeio de rickshaw em Delhi;
• Seguro de viagem Multiviagens Vip – MIP € 60.000;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (Taxas 
de voos intercontinentais no montante de 431,40 € – à 
data de 02.02.2017 – a atualizar e reconfirmar na altura da 
emissão da documentação);
• Visto para a Índia (55,00 € à data da elaboração dos 
programas e sujeito a alteração);
• Auriculares durante todo o percurso para ouvir as 
explicações dos guias.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e 
refeições não mencionadas.
Gratificações a guias e motoristas;
• Bagageiros nos hotéis;
 
NOTA: Consulte-nos para mais informações 
sobre partida do Porto.

MIN 15  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.992€

565€


