
1º DIA –  LISBOA – 
MUNIQUE - DELHI

Comparência no 
aeroporto em horário a 

informar. Formalidades 
de embarque e partida em 

voo regular Lufthansa com 
destino a Delhi, via Munique. 

Chegada a Deli pelas 23h15. 
Formalidades de desembarque 

e transporte ao The Lalit New 
Delhi Hotel 5*, ou similar.

2º DIA –DELHI
Visita da zona antiga da cidade, 

Velha Delhi, começando com a visita 
de Raj Ghat, o memorial a Mahatma 

Gandhi, seguindo depois para Jama 
Masjid (visita exterior), uma das maiores 

mesquitas da Ásia, com capacidade para 
25.000 devotos. Daqui sairemos num 

passeio em rickshaw até ao parque do 
Forte Vermelho, passando pelas estreitas 

ruas de Chandni Chock, também chamada 
“Rua de Prata”. Almoço em restaurante. Após 
a visita de Velha Delhi, passaremos para Nova 
Delhi com todos os legados deixados pelos 
britânicos. Visita do Laxmi Narayan Temple, 
seguindo-se o Gurudwata Bangla Sahib (Sikh 
Temple). O tour prossegue com a passagem 
pelo Qutub Minar, o minarete de tijolo mais 
alto do mundo, com 72,5 metros. Visita do 
Túmulo de Humayun, contruído pela viúva 
do 2º Imperador Mughal, Humayun e que 
constitui um notável exemplo do estilo 
Indo-Persa, um percursor do Taj Mahal. 
Continuação do passeio passando 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 e 
os Ministérios Governamentais. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – DELHI – SARNATH – VARANASI
Após um pequeno-almoço bem cedo, saída 
para o aeroporto e embarque com destino 
a Varanasi. Chegada pelas 11h40 e visita 
a Sarnath. É conhecido como o local do 
nascimento do Budismo, onde no séc VI, 
Siddhartha Gautama terá realizado o seu 
primeiro sermão. Continuação para Varanasi, 
considerada por muitos fiéis a cidade mais 
sagrada do hinduísmo, e onde banhar-se 
no rio purifica-se espiritualmente e ajuda a 

alcançar a salvação. Check in no Hotel The 
Gateway Ganges 5*, ou similar. Almoço. De 
tarde, visita a Bharat Mata Mandir, dedicado 
à Deusa Ganga, a mãe da Índia, e destaque 
para o fascinante mapa de alto-relevo da 
Índia, esculpido em mármore. Saída em 
rickshaw para observar o mais importante 
ritual religioso Hindu de adoração – a 
cerimónia Aarti, nas margens do Ganges, 
onde milhares de velas são acesas e flutuam 
sobre as águas. Destaque ainda para o Kashi-
Vishwanath Temple, o mais sagrado dos 
santuários dedicado ao deus Shiva (visita 
exterior). Jantar e alojamento.

4º DIA –  VARANASI – DELHI - AGRA
Bem cedo, passeio de barco no sagrado Rio 
Ganges para ver o amanhecer da Cidade 
Sagrada, os banhos rituais e os locais de 
cremação. Regresso ao hotel para pequeno-
almoço, e saída para o aeroporto. Saída 
com destino a Delhi e chegada pelas 15h00. 
Almoço (packed-lunch) e continuação para 
Agra. Jantar e alojamento no Courtyard by 
Marriott 5*, ou similar.

5º DIA – AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
Saída em carruagens a cavalo em direção 
ao Taj Mahal, para assistirmos ao nascer-
do-sol. Visita deste magnífico monumento, 
completamente acabado no ano de 1653. 
Cerca de 20.000 trabalhadores estiverem 
envolvidos nesta joia de arquitetura, que 
demorou 22 anos a construir. Construído 
em mármore branco, representa o amor 
do Imperador Shahjehan pela sua rainha 
Mumtaz Mahal. Regresso ao hotel para 
pequeno-almoço e saída para 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 belíssimo mosteiro 
construído pelo Imperador Akbar em 1565. 
Almoço e partida em direcção a Fatehpur 
Sikri, capital do Império Moghul durante 
alguns anos. 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. Visita de Panch Mahal, Diwan-i-Khas, 
Diwn-i-Aam & Burland Darwaja. Continuação 
para Jaipur. Jantar e alojamento no Taj Jai 
Mahal Palace 5*, ou similar.

6º DIA –J AIPUR
Saída para 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 em jeep 
(mediante disponibilidade tanto de elefantes 
como de jeeps). Construído em 1592 por Raja 
Man Singh em arenito vermelho e mármore 
branco, o forte é uma fascinante mistura da 
arquitetura Hindu e Muçulmana. Durante 
a visita, paragem para admirar o Palácio 
dos Ventos, com a sua elaborada fachada. 
Almoço em restaurante. Durante a tarde, 
visita da cidade de Jaipur. Destaque para 
o Palácio da Cidade, perfeito exemplo da 
arquitetura Rajasthan e Mughal, constituído 
por 4 palácios principais: Dilkusha Mahal, 
Moti Mahal, Sheesh Mahal e Krishna Mahal, 
e ao Observatório ou Jantar Mantar (maior 
observatório do mundo esculpido em pedra 
e mármore). Jantar e alojamento.

7º DIA – 13/04 - JAIPUR - JODHPUR
Bem cedo. saída em direção a Jodhpur. 
Almoço, seguido de visita da cidade. 
Começamos pelo Forte Mehrangarth, 
um complexo que engloba os notáveis 
Palácio Moti Mahal (Palácio Pérola), o 
Palácio Pholl Mahal (Palácio Flor) e Palácio 
Sheesha (Palácio espelho). A norte do 
Forte Mahrangarth, ligado por uma estrada, 
encontra-se o cenotáfio em mármore do 
Marajá Jaswant Singh II, Jaswant Thada. No 
final do dia, visita do Palácio Museu Umaid 
Bhawan, um dos últimos grandes palácios da 
Índia, que levou 15 anos a construir. Jantar e 
alojamento no The Ajit Bhawan Palace 5*, ou 
similar.

8º DIA – 14/04 - JODHPUR – RANAKPUR - 
UDAIPUR
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. 
Almoço. Continuamos para visita de Eklingji e 
Nagda. Eklingji é um complexo religioso que 
abriga 108 templos e foi construído no ano 
de 734. A antiga capital de Mewar–Nagda 
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só tem as ruínas dos 
templos de Vishnu, Shiva 

e Jain. Seguimos viagem 
em direcção a Udaipur. 

Jantar e alojamento no The 
Lalit Laxmi Vilas Palace 5* ou 

similar.

9º DIA – UDAIPUR
Visita de Udaipur, uma bela 

cidade rodeada pelo azul da água 
do lago Pichola. É uma mescla 

de lugares, sons, experiências e 
inspiração para a imaginação de 

poetas, pintores e escritores. Visita 
ao Palácio da Cidade. Almoço em 

restaurante. Passeio de barco pelo 
lago Pichola (caso o nível das águas o 

permita). A partir do barco, possibilidade 
de admirar a majestosidade da cidade. 

Oportunidade, ainda, para visitar o Palácio 
Jag Mandir, uma encantadora ilha-palácio no 

meio do lago. Caso não seja possível efetuar 
o passeio de barco, será efetuada uma visita 
à Crystal Gallery, a maior coleção privada de 
cristal do mundo, localizada no Palácio Fateh 
Prakash. Jantar e alojamento.

10º DIA – UDAIPUR - GOA
Bem cedo, transporte para o aeroporto e 
embarque com destino a Goa, via Bombaim. 
Chegada pelas 12h40. Transporte para o 
restaurante e almoço. Continuação para o 
Vivanta by Taj Panaji 5*, ou similar. Resto do 
dia livre para atividades de carácter particular. 
Jantar e alojamento no Hotel.

11º DIA – GOA
Saída até Forte Aguada, no extremo sul 
da praia de Sinquerim. Integrava um vasto 
complexo fortificado, iniciado no século XVI 
por portugueses como primeira defesa da 
barra do rio Mandovi, acesso a Goa, então 
capital do Estado Português da Índia. Numa 
de suas partes, junto ao rio Mandovi, situa-se 
a prisão de Goa. Visita ao Mercado de Mapusa, 
com algum tempo livre (dependendo do 
tempo disponível). Continuação para Panjim, 
actual capital do Estado. 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 Panjim Inn, uma antiga mansão 
portuguesa convertida em estalagem. Após 

o almoço, passeio a pé por Fontainhas e 
São Tomé, onde ainda se podem ver as 
influências portuguesas Saída para visita de 
“Velha Goa”. Visita à Basílica de Bom Jesus, 
que alberga os restos mortais de S. Francisco 
Xavier; o Convento de São Francisco Assis; 
a Sé Catedral de Sta. Catarina, considerada 
uma das maiores de toda a Ásia e a Igreja de 
São Caetano. Saída o Palácio de Deão. Antiga 
mansão de 213 anos mandada construir por 
José Paulo de Almeida, nascido em Braga e 
antigo Deão da Igreja e fundador da cidade 
de Quepem. Boas-vindas com serenatas 
portuguesas seguida de uma breve visita e 
jantar. Regresso ao hotel. Alojamento.

12º DIA – GOA - BOMBAIM
Saída para Chandor para visita da Casa dos 
Bragança, cuja construção se iniciou no séc. 
XVI e que mantém hoje os traços típicos 
das casas senhoriais do séc. XVIII. Almoço e 
transporte para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída para Bombaim. 
Chegada pelas 20h10 e transporte ao Hilton 
International Airport 5*, ou similar. Check-in. 
Jantar e alojamento.

13º DIA – BOMBAIM
Início da visita da cidade pelos Dhobi Ghtas 
- lavandarias ao ar livre, seguindo-se Mani 
Bhavan a residência de Mahatma Ghandi 
durante as suas estadias em Bombaim; a 
colina Malabar, através da Torre do Silêncio 
e os Jardins Suspensos. Continuamos pela 
Marina Drive, também conhecida como o colar 
da rainha devido à iluminação da avenida 
em forma de U. Almoço em restaurante. De 
tarde, visita ao Iskcon Temple, um dos mais 
belos da cidade, bem como visita da Porta 
da India, ex-libris de Bombaim, construído 
em 1911 para comemorar a visita do Rei Jorge 
e Rainha Mary. Visitaremos também o Prince 
of Wales Museum, e o Mercado Crawford, 
com as suas lojas cobertas. No final da visita, 
regresso ao hotel. Alguns quartos disponíveis 
para nos refrescarmos antes da viagem. 
Jantar no hotel. Transporte ao aeroporto.

14º DIA – BOMBAIM – FRANKFURT – LISBOA
Formalidades de embarque, e pelas 02h55, 
saída em voo Lufthansa com destino a 
Lisboa, via Frankfurt. Refeições e noite a 
bordo. Chegada a Lisboa pelas 11h15

Fim da viagem

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Delhi e Bombaim 
/ Lisboa, via Munique e Frankfurt, em classe 
económica e com direito ao transporte de 23 kg 
de bagagem, com respectivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível, no valor de € 402,80 à 
14.08.2018, sempre sujeitos a confirmação aquando 
da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea, em classe económica, nos 
voos internos Dehli / Varanasi / Dehli - Udaipur / 
Bombaim / Goa / Bombaim, em classe económica 
e com direito ao transporte de 15 kg de bagagem, 
com respectivas taxas de aeroporto, segurança e 
combustível;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, 
em autocarro de turismo, com duas garrafas de 
água diárias a bordo;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem (desde e até Porto ou Lisboa);
• Acompanhamento de guia local, em português 
ou castelhano, durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno almoço nos hotéis de 5* 
mencionados ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia, ao 
jantar do 13º (24 refeições - 12 almoços 12 jantares);
• Todas as entradas, visitas e passeios mencionados 
conforme programa;
• Taxas hoteleiras e de serviços e IVA;
• Águas no autocarro;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção)

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações para guias e motoristas;
• Visto de entrada na Índia (aprox 60,00 €);
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído;

MIN 15  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

3.150€

675€


