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Esplendores
da Índia,
entre Reis e Deuses

1º DIA – LISBOA /
FRANKFURT / DELHI
05h30 - Encontro dos
participantes no Terminal
1 do Aeroporto de Lisboa.
07h30 – Partida em voo regular
da Lufthansa para Frankfurt.
11h30 – chegada a Frankfurt e
formalidades de transbordo. 13h40
– partida em voo da Lufthansa para
Delhi.
2º DIA - DELHI
00h50 – chegada a Delhi. Formalidades
de desembarque e transfere para o Hotel
The Imperial 5*****. Alojamento. Pequenoalmoço no hotel.Visita da zona antiga da
cidade, Velha Delhi, começando com a
visita do Forte Vermelho. Daqui sairemos
num passeio em rickshaw passando pelas
estreitas ruas de Chandni Chock, também
chamada “Rua de Prata”. Seguindo depois para
Jama Masjid (visita exterior), uma das maiores
mesquitas da Ásia, com capacidade para 25.000
devotos. Almoço em restaurante local. Passagem
pelo Raj Ghat, o memorial a Mahatma Gandhi.
A ultima paragem será para visita do Túmulo de
Humayun, contruído pela viúva do 2º Imperador
Mogol, Humayun e que constitui um notável
exemplo do estilo Indo-Persa, um percursor do Taj
Mahal. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

ÍNDIA
COM ALEXANDRA PELÚCIA
Terra mítica, fonte de sonhos e fantasias, a Índia exerce sobre o mundo exterior
uma atração que se perde no tempo. Não faltam razões para tanto, seja pelos
cenários e riquezas naturais que a compõem; por ter sido berço e lugar de
acolhimento de diversas religiões; ou ainda por ter suscitado imensas disputas
de poder entre rajás, sultões e súbditos europeus. A Índia constitui, pois, um
rico e deslumbrante mosaico histórico-cultural que importa vislumbrar para
verdadeiramente conhecer e sentir.

3º DIA - DELHI
Pequeno almoço no hotel. O tour prossegue
com a passagem pelo Qutb Minar, o minarete
mais alto do mundo, com 72,5metros. Segue-se
a visita da mesquita Quwwat-ul-Islam, a primeira
construída em Delhi com elementos arquitetónicos
retirados de templos hindus, e o Pilar de Ferro
de Chandragupta II (séc. IV d.C.). Continuação
do passeio passando por pela Porta da Índia,
construída como memorial aos 90.000 soldados
que morreram durante a Primeira Guerra Mundial,
Rashtrapati Bhawan a Residência Presidencial,
o Parlamento, os Ministérios Governamentais.
Almoço. De tarde visita do Museu Nacional e
dargha de Nizamuddin Auliya para assistir ao
recital de qawwali e visita aos túmulos do poeta
Amir Khusro e de Jahanara Begum, filha de Shah
Jahan. Finalizamos no hotel, jantar e alojamento.
4º DIA – DELHI / AMRITSAR
Após o pequeno almoço e em hora a indicar,
transporte para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo regular com destino
a Amritsar. Chegada e transporte privativo para o

Hotel Taj Swarna 5*****. Almoço e tempo livre
para descanso. Após o jantar, visita ao famoso
Templo Dourado, para assistir à cerimónia Palki
Sahib. Regresso ao hotel e alojamento.
5º DIA – AMRITSAR
Pequeno almoço e saída para visita de Amritsar,
começando pelo Templo de Ouro, o centro
espiritual da fé sikh. Localizado no coração
de Amritsar, o Gurudwara, como chamam os
templos de Sikh, é o mais sagrado santuário
de Sikh. Segue-se a visita do Jallianwala Bagh.
É um jardim público em Amritsar e abriga um
memorial, criado em 1951 pelo Governo da
Índia, em honra do Massacre de Jallianwala
Bagh. Almoço no hotel. De tarde partida para a
fronteira Wagah, a única fronteira entre a Índia e
o Paquistão, para assistir à cerimónia diária de
encerramento ao pôr-do-sol. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
6º DIA – AMRITSAR / DELHI / SIKANDRA / AGRA
Pequeno almoço e em hora a determinar,
transporte para o aeroporto. Formalidade de
embarque e partida em voo de carreira regular
para Delhi. Chegada a Delhi e almoço em
restaurante local. Partida rumo a Agra, com
paragem em Sikandra para visitar o Mausoléu do
Imperador Akbar, construído com temas hindús,
cristãos, islâmicos, budistas e jainas. Chegada a
Agra, instalação no Hotel Jaypee Palace 5*****.
Jantar e alojamento.
7º DIA – AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Após o pequeno o pequeno almoço partida em
carruagens para o famoso Taj Mahal. Construído
pelo imperador Mogol Shah Jahan como uma
expressão do seu amor pela esposa Mumtaz
Mahal, em meados do século XVII, o Taj Mahal é
verdadeiramente uma das maravilhas do mundo
e é considerado Património da Humanidade pela
UNESCO. Segue-se a visita do Forte de Agra,
fortaleza do Império Mogol rodeada de jardins é
também Património da Humanidade. Almoço no
hotel e partida com destino a Jaipur. Paragem
em Fatehpur Sikri, cidade vermelha do deserto ,
construída pelo Imperador Akbar, foi capital do
Império Mogol e está hoje abandonada. Visita
de vários edificios deste complexo de palácios e
mesquitas. Continuação da viagem para Jaipur,
apelidade de “cidade rosa” devido à cor dos
seus edificios em arenito rosa. Chegada ao Hotel
Jai Mahal Palace 5*****. Jantar e alojamento.

8º DIA – JAIPUR
Pequeno almoço e saída para o
Forte de Amber com passagem
pelo Palácio dos Ventos, também
conhecido como Hawa Mahal,
contém uma fachada elaborada com
pequenas janelas, por onde as damas
viam as procissões. Chegada ao Forte
de Amber e subida em elefantes até à
cidadela. Visita deste extenso complexo
de pátios e quartos, alguns dos quais
com pinturas, pedras preciosas e espelhos
embutidos nas paredes. Almoço. De
tarde, continuação das visitas, incluindo o
Palácio da Cidade que contém um espólio
de manuscritos raros, pequenas pinturas e
tapeçarias raras. Finalizamos no Observatório
Astronómico, datado de 1726, faz previsões
precisas até hoje. Jantar e alojamento.
9º DIA – JAIPUR / BIKANER
Pequeno almoço e partida rumo a Bikaner. Chegada
e check-in no Hotel Laxmi Vilas Palace 4****. Almoço
e saída para visita do Forte de Junagarh, um dos
fortes mais interessantes do Rajastão, com interiores
sumptuosamente decorados. Segue-se a visita de uma
quinta de criação de camelos. Jantar e alojamento.
10º DIA – BIKANER / JAISALMER
Após o pequeno almoço e partida para Jaisalmer.
Paragem na aldeia de Deshnok, para visita do Templo
Karni Mata, dedicado por Maharaj Ganga Singh ao
místico Karniji do século XV, adorado como uma
encarnação de Durga. Milhares de ratos habitam
este templo e são reverenciados como encarnações
de místicos. Almoço durante o percurso. Chegada
a Jaisalmer, cidade dourada, construída em arenito
amarelo. Instalação no Hotel The Suryagarh 5*****.
Saída para Bada Bagh, visita do jardim, tanque e
barragem. Jantar e alojamento.
11º DIA – JAISALMER
Pequeno almoço e visita de Jaisalmer, incluindo
o seu Forte que é um mais antigos do Rajastão, é
ainda habitado e contém um conjunto de templos
jainistas, palácios e casas com murais decorados.
Visita do Patwon-Ki-Haveli - um dos mais elaborados
e magníficos de todos os havelis (antigas mansões
do período mogol) em Jaisalmer, foi construído por
Guman Chand Patwa, um dos comerciantes mais
ricos da época e levou mais de cinquenta anos para o
finalizar. Segue-se a visita dos havelis Salim Singh ki
e Nathmalji ki. Partida para Lodrawa, aldeia situada a
15km de Jaisalmer, foi a antiga capital da dinastia de
Bhatti. Almoço. No fim da tarde, saída para passeio de
Camelo, ao por-do-sol no deserto. Jantar e alojamento.

12º DIA – JAISALMER / JODHPUR
Pequeno almoço e partida rumo a Jodhpur. Chegada
ao Hotel Vivanta By Taj Hari Mahal 5***** e almoço.
Partida em jeep para a aldeia Bishnoi, comunidade
conservadora
dos
princípios
estabelecidos
pelo seu Guru iluminado Jambhoji, é conhecida
internacionalmente para proteger as espécies de
animais e plantas ameaçadas de extinção. Jantar e
alojamento.
13º DIA – JODHPUR
Após o pequeno-almoço, visita de Jodhpur, conhecida
por “cidade azul”. Começamos pelo Forte Mehrangarh
(cidadela do Sol), com os seus vários palácios e museu
com exibições de tesouros da família real. Passagem
pelo memorial Jaswant Thada. Visita do Museu do
Palácio Umaid Bhawan, é o último dos grandes palácios
da Índia e uma das maiores residências do mundo.
Projetado pelo famoso arquiteto Henry Lanchester, o
monumento de arenito amarelo dourado foi concebido
em grande escala em estilo art deco. Almoço. Tarde
livre para descanso. Jantar e alojamento.
14º DIA – JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Pequeno almoço e saída para Udaipur. Paragem em
Ranakpur para visitar os mais famosos e complexos
templos jainistas da India. Almoço e continuação da
viagem. Chegada a Udaipur, diferente das outras
cidades do Rajastão, a romântica Udaipur contém
belos palácios e fortes à beira de lagos e verdejantes
colinas. Instalação no famoso Hotel Taj Lake Palace
5*****. Jantar e alojamento.
15º DIA – UDAIPUR
Pequeno almoço e inicio da visita da cidade com
destaque para o Palácio da Cidade à beira do lago
Pichola e residência dos marajás de Udaipur; o Templo
Jagdish, o maior de Udaipur e dedicado ao Deus
Vishnu; os jardins Sahelion-ki-Bari repletos de fontes,
piscinas e quiosques. Almoço. No fim da tarde passeio
de barco no lago Pichola, com uma bela vista sobre
Udaipur. Jantar e alojamento.
16º DIA – UDAIPUR / DELHI
Pequeno almoço e tempo livre para atividades de gosto
pessoal. Almoço no hotel. Transporte privativo para o
aeroporto e partida em voo de carreira regular para
Delhi. Chegada e Delhi e transporte para hotel para
jantar e quartos disponíveis para nos refrescarmos.
17º DIA- DELHI / FRANKFURT / LISBOA
Em hora a indicar, transfer para o Aeroporto.
02h45– Partida em voo regular da Lufthansa, para
Frankfurt. 07h35 – Chegada a Frankfurt e formalidades
de transbordo. 09h15 – Partida em voo Lufthansa para
Lisboa. 11h15 – Chegada a Lisboa.

3 A 19 ABRIL DE 2018
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

4 460€

1 400€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Alexandra Pelúcia
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Frankfurt / Delhi / Frankfurt /
Lisboa, em voos regulares Da Lufthansa com direito
a 23kg de bagagem;
• Voos internos regulares em classe económica
Delhi/Amristar/Delhi e Udaipur/Delhi;
• Alojamento nos hoteis mencionados no programa
ou similares;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º
dia ao jantar do 15º dia);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais falando espanhol;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Transporte em carruagem até ao Taj Mahal;
• Passeio de camelo em Jaisalmer;
• Subida em Elefante ao Forte Amber em Jaipur;
• Passeio de barco em Udaipur;
• Radio guias;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 406,15 € (à data de 08.01.2018) – a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Visto de entrada na India;
• Acompanhamento permanente por responsável
da TRYART;
• Seguro Multiviagens Vip.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído
de forma expressa;
• Despesas de caráter particular
designados como extras.

