
VIAGEM ÍNDIA

A Jóia da Coroa

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT | RNAVT 4018

1º DIA – 4 NOV. (DOM.) - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto cerca de 120 minutos antes do 
horário do voo. Assistência por um representante Tryvel que 
ajudará nas formalidades de check-in. 13h35 – Partida em voo 
regular da Emirates com destino ao Dubai.

2º DIA – 5 NOV. (SEG.) – DUBAI / MUMBAI (BOMBAIM)
01h15 – Chegada ao Dubai e formalidades de transbordo. 
03h55 – Partida em voo regular da Emirates, para Mumbai 
(Bombaim). Noite e refeições a bordo. 08h25 – Chegada ao 
Aeroporto de Mumbai (Bombaim). Receção e Boas Vindas 
por parte do guia local e transfer para o Hotel Vivanta by Taj 
President 5*****. Almoço no hotel. Inicio da visita de Mumbai, 
com passagem pelo Tribunal, paragem para foto na Victoria 
Terminus. Visitamos também o Mercado Crawford, com as 
suas lojas cobertas. Continuação pelos Dhobi Ghats que são 
lavandarias ao ar livre, seguindo-se Mani Bhavan a residência 
de Mahatma Ghandi durante as suas estadias em Bombaim, 
a colina Malabar e os jardins suspensos. Continuamos pela 
Marina Drive (conhecida como o colar da rainha devido à 
iluminação da avenida (em forma de U). Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

3º DIA – 6 NOV. (TER.) – MUMBAI (BOMBAIM)
Transfer para o cais. Embarque em barco em motor para vi-
sitar a famosa Ilha Elephanta, onde se encontram templos 
esculpidos na rocha dedicados à deusa Mahadeva, datados 
de 450 a 750 d.C. Regresso de barco e passagem pela Porta 
da India (ex-libris de Bombaim) e construído para comemorar 
a visita dos soberanos britânicos em 1911). Almoço em res-
taurante local. De tarde visita do Museu Príncipe de Gales. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4º DIA – 7 NOV. (QUA.) – MUMBAI (BOMBAIM) / CHENNAI 
(MADRASTA)
Pela manhã, transfer para o aeroporto para voo com destino 
a Chennai. A Companhia Britânica das Índias Orientais teve aí 
o seu primeiro estabelecimento no sul da Índia e no golfo de 
Bengala, erguendo aí em 1639 o Forte S. Jorge. A cidade de 
Chennai, anteriormente conhecida como Madras em portu-
guês por Madrasta, cresceu em torno do forte; é hoje a capital 
do Tamilnádü e a quarta maior cidade da Índia, com mais de 
seis milhões de habitantes. Chegada, transfer e check-in no 
Hotel Crowne Plaza 5*****. Almoço. De tarde inicio da visita da 
cidade passando pelo Museu Madras, Estação Ferroviária, edi-
fício Ripon, exemplo de estilo neoclássico e Supremo Tribunal. 
Oportunidade para aproveitar o festival de Diwali (festival das 
luzes), é um dos festivais mais populares do hinduísmo, signifi-
ca espiritualmente a vitória da luz sobre as trevas, o bem sobre 
o mal. A celebração inclui milhões de luzes em telhados, fora 
de portas, janelas e nos templos. Jantar e alojamento.

5º DIA – 8 NOV. (QUI.) – CHENNAI (MADRASTA) / MYLAPO-
RE / CHENNAI (MADRASTA)
Visita do Templo Kapaleeswarar, em homenagem a Shiva, o 
maior templo de Chennai. Visita à cidade e à antiga colónia de 
mercadores portugueses de S. Tomé de Meliapor, hoje mero 
subúrbio de Madrasta, onde se situa a Basílica-Catedral de São 
Tomé, que abriga o túmulo do Apóstolo e outras igrejas da 
época portuguesa. Continuação para Little Mount (Chinnama-
lai), uma pequena colina que fica na margem do rio Adayar. É 
tradicionalmente reconhecida como um dos lugares onde São 
Tomé, um apóstolo de Jesus, viveu e pregou quando veio à 
Índia. Em 1551, os portugueses construíram uma igreja sobre 
o local onde se acredita que São Tomé viveu. Almoço. De tar-
de, continuação para a zona colonial de Georgetown, Museu 
Forte de S. George que contém espólio das Companhia das 

COM ALEXANDRA PELÚCIA

ÍNDIA 

VIAGEM
PREMIUM

*****

A Índia é um espaço dotado de múltiplas e distintas facetas: a budista, a hindu, a 
muçulmana, a antiga, a contemporânea, a das especiarias, a dos têxteis, a das pedras 

preciosas, a árida, a da natureza exuberante, a dos príncipes, a dos intocáveis… entre 
tantas outras. Nesta jornada, iremos em busca de uma dessas facetas específicas: a 

do Raj britânico. Viajaremos entre a evocação dos séculos XVII a XX, deambulando 
entre os espaços mais marcantes associados à construção da presença britânica no 

Subcontinente e percebendo como esta evoluiu dos “simples” interesses comerciais até à 
imposição generalizada de um poder político-territorial. No fundo, iremos perceber como e 

porquê a Índia se transformou na Jóia da Coroa britânica, sem esquecer o caminho para a 
independência e o protagonismo de Gandhi nesse processo.

Alexandra Pelúcia



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Alexandra Pelúcia durante toda 
a viagem;
• Passagens aéreas Lisboa/Dubai/Mumbai e Delhi/Dubai/Lisboa, 
em classe económica na companhia aérea Emirates com direito ao 
transporte de 30 kgs de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 375,57€ 
(à data de 21.05.2018 – a reconfirmar na altura da emissão do 
bilhete);
• Voos internos mencionados no programa, em classe económica 
em companhia aérea regular, com direito ao transporte de 15 kg 
de bagagem;
• Assistência e transporte privativo aeroporto / hotel / aeroporto;
• 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 15º dia;
• Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o 
circuito (exceto em Darjeeling onde serão veículos menores);
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local 
em espanhol ou português, incluindo entradas nos monumentos 
visitados no interior;
• Bilhete de comboio no Toytrain em Darjeeling;
• Bilhete de comboio no Fairy Queen, Delhi/ Alwar /Delhi (sujeito 
a confirmação pela Indian Railways);
• Passeio de rickshaw em Delhi;
• Acompanhamento por um representante da Tryvel;
• Radioguias;
• Visto de entrada na India;
• Seguro Multiviagens Vip;
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (para além das mencionadas como 
incluídas);
• Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
• Tudo o que não esteja devidamente informado como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como extras;
• Bagageiros;
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4300€

995€

Índias Orientais. Finalizamos 
da Marina Beach, a segunda 

mais extensa do mundo com 
a Napier Bridge. A caminho do 

hotel passagem pela Casa do 
Senado. Regresso ao hotel. Jan-

tar e alojamento.

6º DIA – 9 NOV. (SEX.) – CHENNAI 
(MADRASTA) / CALCUTÁ

Pela manhã, transfer para o aeropor-
to para voo com destino a Calcutá. 

Transfer para o Hotel The Lalit Great 
Eastern 5***** e almoço. De tarde, visita 

do Mercado das Flores, a Ponte Howrah 
e a Estação Ferroviária Howrah. Visita do 

Museu Indiano, considerado o maior e mais 
antigo museu da India. Regresso ao jantar e 

alojamento.

7º DIA – 10 NOV. (SÁB.) – CALCUTÁ
Saída para visita de Calcutá, começando pela 

Praça Dalhousie e Raj Bhavan, que é a residência 
oficial do governador de Bengala Ocidental. Se-

gue-se a Catedral que foi construída para substituir 
a Igreja de São João, que se tornou pequena demais 

para a crescente comunidade europeia em Calcutá. 
Passagem pelo Supremo Tribunal de Calcutá, foi cria-

do em 1 de julho de 1862 ao abrigo do High Court’s Act 
de 1861. Continuação para a Camara Municipal, construí-

da em estilo dórico romano. O Edifício dos Escritores, foi 
projetado por Thomas Lyon em 1777 para a Companhia 

Britânica das Índias Orientais. Daqui avistamos Lal Dighi. 
Almoço. Paragem no Cemitério South Park Street, local de 

sepultamento da elite colonial britânica. Segue-se o Victoria 
Memorial e a Catedral St.Paul’s. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA – 11 NOV. (DOM.) – CALCUTÁ / BAGDOGRA / DARJE-
ELING

Pela manhã, transfer para o aeroporto para voo com destino a 
Bagdogra. Transfer para restaurante e almoço. Partida rumo a 

Darjeeling, a cerca de 3h30 de distância. Chegada ao Hotel Mayfair 
4****, check-in, jantar e alojamento.

9º DIA – 12 NOV. (SEG.) – DARJEELING/ GHOOM / DARJEELING
De madrugada, partida rumo à Colina do Tigre, para ver o sol nascer 

sobre o Monte Evereste, o pico mais alto do mundo (sujeito as condições 
atmosféricas). No regresso ao hotel paragem no Mosteiro Ghoom. Após 

o pequeno-almoço no hotel, transfer para a Estação Ferroviária. Embarque 
no mítico Toy Train rumo a Ghoom. Este belíssimo percurso demora cerca 

de 45m. Saída para visita de uma propriedade de chá. Continuação para 
The Himalayan Mountaineering Institute, criado em Darjeeling em 1954 para 

incentivar o alpinismo. Segue-se Darjeeling Ropeway. Almoço. De tarde visita 
do centro de refugiados tibetanos. Finalizamos com a visita ao Mosteiro Bhutia 

Basti e ao bazar local. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

10º DIA – 13 NOV. (TER.) – DARJEELING / BAGDOGRA / DELHI
Transfer para o aeroporto de Bagdogra. Almoço em restaurante local. Partida em 

voo regular, com destino a Delhi. Chegada e transfer para o Hotel Leela Ambience 
5*****. Jantar e alojamento.

11º DIA – 14 NOV. (QUA.) – DELHI / AGRA
Em hora a informar localmente partida rumo a Agra. Chega-
da e visita ao famoso Taj Mahal. Construído pelo imperador 
Mogol Shah Jahan como uma expressão do seu amor pela es-
posa Mumtaz Mahal, em meados do século XVII, o Taj Mahal 
é verdadeiramente uma das maravilhas do mundo e é consi-
derado Património da Humanidade pela UNESCO. Almoço em 
restaurante local. Segue-se a visita do Forte de Agra, fortaleza 
do Império Mongol rodeada de jardins é também Património 
da Humanidade. Check-in no Hotel Radisson 5*****, jantar e 
alojamento.

12º DIA – 15 NOV. (QUI.) – AGRA / DELHI
Regresso a Delhi. Check-in no Hotel Leela Ambience 5*****. 
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 estreitas ruas de Chandni Chock 
terminando no forte, com uma vista magnífica sobre o rio 
Jamuna. Jantar e alojamento.

13º DIA – 16 NOV. (SEX.) – DELHI
Continuação da visita de Delhi, 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 Ministé-
rios Governamentais. Almoço. Segue-se a visita à Catedral da 
Igreja da Redenção e ao Coronation Memorial. Jantar e alo-
jamento.

14º DIA – 17 NOV. (SÁB.) – DELHI / ALWAR / SARISKA
Pela manhã, transfer para a Estação Ferroviária de Delhi. Em-
barque no famoso comboio a vapor “Fairy Queen Train”, com 
destino a Alwar. Almoço a bordo. Chegada a Alwar e transfer 
para Sariska. Check-in no Hotel Vanashrya 5*****. Jantar e alo-
jamento.

15º DIA – 18 NOV. (DOM.) – SARISKA / ALWAR / DELHI
De manhã saída em jipe para Safari na Reserva de Tigres de 
Sariska, famosa pelos seus magníficos exemplares de tigres, 
leopardos, hienas, chacais, javalis entre outros e que, na época 
colonial, constituiu espaço de caçadas para a elite britânica. 
Regresso ao hotel para almoço. Transfer para a Estação Ferro-
viária de Alwar e embarque no “Fairy Queen Train”, com des-
tino a Delhi. Chegada e transfer para o Hotel Leela Ambience 
5*****. Jantar e alojamento.

16º DIA – 19 NOV. (SEG.) – DELHI / DUBAI / LISBOA
Transfer para o Aeroporto de Delhi.
10h35- Partida com destino ao Dubai.
13h00- Chegada ao Dubai e mudança de avião.
14h30- Continuação com destino a Lisboa.
19h05- Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto Delgado.

FIM DA VIAGEM


