
A Magia
do Rajastão

Terra mítica, fonte de sonhos e fantasias, a Índia 
exerce sobre o mundo exterior uma atração 
que se perde no tempo. Quem chega à Índia 
pela primeira vez, rende-se de imediato às 
cores e ao bulício das suas cidades, com as 
suas buzinas permanentes, deixando-se 
conquistar pelos seus fabulosos palácios, 
fantasias de imperadores e marajás, por 
toda a sua mitologia e divindades, sua 
história ancestral, e seus costumes e 
gentes dóceis.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da Tryvel ;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Delhi (via cidade 
europeia) e Bombaim/ Lisboa ou Porto (via cidade 
europeia) na companhia aérea de voos regulares Lufthansa 
com direito ao transporte de 23 Kgs de bagagem;
• Voo interno Jaipur – Bombaim, em classe económica e 
com direito ao transporte de 15 kg de bagagem;
• Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto;
• 07 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou 
similares incluindo o pequeno-almoço diário;
• Estadia em regime de pensão completa, desde o almoço 
do 2º dia ao jantar do 8º dia num total de 14 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 coche em Agra do parque to Taj Mahal até ao 
Palácio;
• Subida em dorso de elefante em Fort Amber ou jeep (para 
quem preferir);
• Passeio de rickshaw em Delhi e Jaipur;
• Seguro de viagem Multiviagens VIP – MIP € 60.000;
• Visto para entrada na India (€ 55,00 à data da elaboração 
do programa – sujeito a alteração);
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (Taxas de 
voos intercontinentais no montante de 417,50 € – à data de 
02.01.2018 – a atualizar e reconfirmar na altura da emissão 
da documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Águas nos autocarros;
• 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.

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

ÍNDIA

14 A 22 SETEMBRO 2018

1º DIA – PORTO / LISBOA / DELHI 
(VIA CIDADE EUROPEIA)

Comparência nos Aeroportos de 
Lisboa e Porto 120 minutos antes da 

partida. Formalidades de embarque 
assistidas pelo representante da 

TRYVEL.

GRUPO COM PARTIDA DE LISBOA :
06h15 – Partida em voo da Lufthansa 

com destino a Munique. 10h10 – Chegada 
a Munique, tempo de escala e mudança de 

avião. 12h20 – Partida com destino a Delhi, 
em voo regular Lufthansa. 23h15 – Chegada 

a Delhi. Refeições a bordo.
Receção por parte do guia local e transporte 

para o Hotel The Leela Ambiance 5***** ou 
similar.

GRUPO COM PARTIDA DO PORTO:
06h00 – Partida em voo da Lufthansa com destino 

a Frankfurt. 09h35 – Chegada a Frankfurt, tempo 
de escala e mudança de avião. 13h40 – Partida com 

destino a Delhi, em voo regular Lufthansa. 00h50 
– Chegada a Delhi. Refeições a bordo. Receção por 

parte do guia local e transporte para o Hotel The Leela 
Ambiance 5***** ou similar. Ao chegar ao hotel os 

grupos serão recebidos com uma cerimónia tradicional 
indiana “ Tikka “. Como demonstração 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.

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 

passando pelo Forte Vermelho. Daqui sairemos num passeio 
em rickshaw passando pelas estreitas ruas de Chandni Chock. 
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 memorial 
aos 90.000 soldados que morreram durante a Primeira Guerra 
Mundial; Rashtrapati Bhawan o Palácio e Residência Presidencial, 
o Parlamento, os Ministérios Governamentais. De tarde, visita 
do Qutub Minar – o minarete de tijolo mais alto do mundo, com 
72,5 metros e do Túmulo de Humayun, mandado construir pela 
viúva do segundo imperador Mughal Humayun. Trata-se de 
um monumento em estilo Indo-persa, percursor do Taj Mahal. 
Regresso ao hotel após a visita. Jantar e alojamento.

3º DIA – DELHI / AGRA
Após um pequeno-almoço bem cedo,saída deDehli para Agra 
(204 Km/ 4h30). A cidade de Agra abriga o imortal Taj Mahal. 
Construído em mármore branco, representa o amor do Imperador 
Shahjehan pela sua rainha Mumtaz Mahal. Chegada ao hotel 
Radisson 5***** ou similar. Check-in e almoço. De tarde, saída 
do hotel em Tongas (pequenas carruagens puxadas a cavalo) 
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, situado 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. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Após o pequeno-almoço, partida de Agra em direção a Fatehpur 
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 realizado 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 santo. Entretanto 
a escassez de água levou o povo a abandonar o local. O que 
restou foi uma cidade fantasma muito bem conservada 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 & Burland Darwaja. Almoço durante o percurso em 
Laxmi Villas Palace em Bharatpur. Após o almoço, continuação 
para Jaipur. Chegada ao hotel Hilton 5***** ou similar e check-in. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º 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 (mediante 
disponibilidade) ou jeep. 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. Almoço 
em restaurante. Durante a tarde, visita do Templo Galta Ji, antigo 
centro de peregrinação Hindu na cidade de Khania-Balagi (a cerca 
de 10kms de Jaipur). O local consiste
numa série de templos nas colinas ao redor de Jaipur. Uma nascente 
natural emerge das colinas enchendo alguns tanques onde os 
peregrinos se banham. Acredita-se que aqui viveu um santo de 
nome Galav e foi o local onde praticou meditação e penitência. Após 
a visita,regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – JAIPUR
Pequeno-almoço. Visita da cidade de Jaipur com visita ao Palácio da 
Cidade (Imperial Palace – perfeito exemplo da arquitetura Rajasthan 
e Mughal, é constituído por 4 palácios principais: Dilkusha Mahal, 
Moti Mahal, Sheesh Mahal e Krishna Mahal ( originalmente construído 
pelo Marajá Jai Singh II, o complexo foi mais tarde descoberto por 
muitos de seus sucessores ), e ao Observatório Jantar Mantar (maior 
observatório do mundo esculpido em pedra e mármore). Durante 
a visita, paragem para admirar o Palácio dos Ventos: Hawa Mahal. 
Segue-se a visita aos mercados de Jaipur. Almoço no Hotel. Tarde 
livre. Jantar e alojamento no Hotel.

7º DIA – JODHPUR / BOMBAIM
Cedo pela manhã, pequeno almoço e transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída às 09h35 para Bombaim. 11h25 
– Chegada a Bombaim e transporte para o restaurante para almoçar. 
Bombaim é a maior e mais importante cidade da Índia. As sete ilhas 
que vieram a constituir Bombaim foram habitadas por nómadas que 
tinham como a pesca a principal fonte de sobrevivência. Durante 
séculos, as ilhas estiveram sob o controle de sucessivos impérios 
indianos, antes de serem cedidas aos portugueses que depois as 
cederam aos britânicos, quando passou a ser controlada pela 
Companhia Britânica das Índias Orientais. Quando o país se tornou 
independente em 1947, a cidade foi incorporada ao estado de 
Bombaim. Em 1960, após a o movimento Maharashtra Samyukta, o 
novo estado de Maharashtra foi criado, com Bombaim como capital, 
como se mantém até hoje. Classificada como uma “cidade global 
alfa”, Bombaim é o maior centro económico e comercial da Índia. 
De tarde, visita de Khotachiwadi, aldeia nos arredores de Bombaim 
onde as casas foram construídas ao estilo antigo da arquitetura 
portuguesa e onde ainda se vê a herança e presença da influência 
portuguesa. Foi fundada no séc. XVIII. Nesta altura foram vendidos 
pedaços de terra às famílias indianas cristãs (East Indian). Havia 
cerca de 65 destas casas, hoje em dia estão reduzidas a cerca de 
28 somente, já que muitas das antigas casas estão a ser destruídas 
para dar lugar edifícios modernos. Continuação para o Hotel Vivanta 
by Taj President 5***** ou similar. Check in e distribuição de quartos. 
Jantar e alojamento.

8º DIA – BOMBAIM
Pequeno-almoço no Hotel. Visita da cidade começando pela Porta 
da India, ex-libris da cidade e construída para comemorar a visita 
dos soberanos britânicos em 1911. Continuação pela Estação de 
Caminhos de Ferro Victoria, magnifico edifício desenhado por um 
arquiteto britânico e que levou cerca de 10 anos a construir, tendo 
começado em 1878 e terminado em 1888. Passagem pela Torre 
Rajabai nas premisas do Forte no Campus Universitário. Trata-se 
basicamente de uma torre que tem cerca de 85 metros de altura e 
que abriga a biblioteca da Universidade. Continuamos pela Marina 
Drive (conhecida como o colar da rainha devido à iluminação da 
avenida em forma de U), a colina Malabar e os jardins suspensos, 
os Dhobi Ghats que são lavandarias ao ar livre, seguindo-se Mani 
Bhavan a residência de Mahatma Ghandi durante as suas estadias 
em Bombaim. Almoço em restaurante. De tarde, visitaremos 
também o Mercado Crawford, com as sua lojas cobertas em estilo 
gótico normando. Tempo livre em Bombaim. Ao final do dia, 
transporte para um hotel na área do aeroporto para jantar e onde o 
grupo terá alguns quartos livres para se poder refrescar e mudar de 
roupa antes da saída para o aeroporto. Transfer para o aeroporto e 
assistência nas formalidades de embarque.

9º DIA – BOMBAIM / CIDADE DE ESCALA / LISBOA E PORTO
02h55 – Partida em voo Lufthansa com destino a Frankfurt. 
Refeições e noite a bordo. 08h00 – Chegada a Frankfurt emudança 
de avião.

GRUPO COM DESTINO AO PORTO
09h45 – Partida com destino ao Porto em voo regular Lufthansa.
11h25 – Chegada ao Porto, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro.

GRUPO COM DESTINO A LISBOA :
13h15 – Partida com destino a Lisboa, em voo regular Lufthansa.
15h15 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 735€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

325€


