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Bollywood, após portões encontra esculturas dos 
actores mais proeminentes. Assista ao set de filmagem 
e testemunhe alguns dos sets existentes usados nos 
filmes de sucesso de Bollywood. Aprecie o trabalho 
dos técnicos e encontre as estrelas de cinema de 
Bollywood nas salas de maquilhagem. Almoço buffet 
nos estúdios. De tarde, assista a mega show, onde 
experimentará a magia e energia envolvente neste 
filmes repletos de cor, musica e famosas coreografias. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8ºDIA - MUMBAI / GOA
Visita de Mumbai, com passagem pela Porta da India 
(ex-libris de Bombaim) e construído para comemorar 
a visita dos soberanos britânicos em 1911); Torre 
Rajabai (torre do relógio); a impressionante Estação 
de Victoria que demorou 10 anos a ser construída; o 
antigo bairro português Khotachiwadi com pequenas 
e coloridas casas; e a estação Churchgate com os seus 
atarefados “Dabbawalas” (homens que fazem entrega 
de marmitas ao domicilio). Almoço. Transfer para o 
aeroporto e partida em voo regular para Goa. Chegada 
ao aeroporto de Goa e transporte para o Hotel Vivanta 
by Taj 5***** ou similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - GOA
Início do passeio na Velha Goa. Ao longo dos séculos, 
Goa abriu as suas portas para os Mauryan, Kadambas, 
Yadavs, Chalukyas, Dravidians, Arynas, Sultões 
de Delhi, Governantes de Vijaynagar, Sultões de 
Bahamani, Árabes, Persas e Judeus. Finalmente em 
1510, o português Afonso de Albuquerque conquistou 
Goa e transformou-a numa colónia portuguesa. A 
mistura entre as culturas deu-se em todas as esferas 
(religião, culinária, costumes, arquitetura e arte) ao 
longo de 451 anos até à anexação pela Índia. Durante 
este tempo foram construídas diversas igrejas, das 
quais visitaremos as mais relevantes. Começamos pelo 
Arco dos Vice-Reis que foi construído em memória 
de Vasco da gama em 1597. Na tomada de posse dos 
governadores tinham de passar por baixo do arco. De 
seguida visita à famosa Basílica do Bom Jesus que 
alberga os restos mortais de São Francisco Xavier. A 
Catedral de Santa Catarina é também lugar de visita. É 
considerada uma das maiores de toda a Ásia. Almoço 
em restaurante. Após o almoço, passeio a pé por 
Fontainhas e São Tomé, onde ainda se podem ver as 
influências portuguesas. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

10ºDIA - GOA / MARGÃO / GOA/ MUMBAI
Partida para visitar a pitoresca cidade de Margão, 
com as suas casas senhoriais portuguesas, (como 
aquela onde nasceu o nosso atual Primeiro-Ministro) 
e o seu peculiar e tradicional mercado de especiarias. 
Almoço é servido no Palácio do Deão. Trata-se de uma 
antiga mansão mandada construir por José Paulo de 
Almeida, nascido em Braga e antigo Deão da Igreja 
e fundador da Cidade de Quepem. Segue-se a visita 
à Casa Menezes Braganza, em Chandor, que é um 
belo exemplo de casa senhorial da antiga aristocracia 
goesa. Transporte ao aeroporto de Goa e partida 
em voo regular para Mumbai. Chegada a Mumbai. 
Instalação num hotel para se poder refrescar e jantar. 
Transfer para o aeroporto de Mumbai.

11ºDIA - MUMBAI / FRANKFURT / LISBOA
02h50 – Partida em voo de carreira regular da 
Lufthansa para Lisboa, via Frankfurt. Noite a bordo.
11h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

1ºDIA - LISBOA / FRANKFURT 
/ MUMBAI

05h30 – Encontro dos 
participantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa.
07h30 – Partida em voo Lufthansa 

para Mumbai, via Frankfurt.
01h00 (dia 22 Set.) – Chegada a 

Mumbai e transfer para o Hotel 
Hilton International Airport 4**** ou 

similar. Alojamento.

2ºDIA - MUMBAI / AURANGABAD
Manhã livre para descanso e habituação 

à hora local. Almoço no hotel. Em hora 
a determinar, transfer para o aeroporto. 

Partida em voo de carreira regular para 
Aurangabad, conhecida pela “Cidade das 

Portas”, pois tem 52 portas de entrada na 
cidade. Check-in no Hotel Vivanta by Taj 5***** 

ou similar. Jantar e alojamento.

3ºDIA - AURANGABAD
Partida para visitar as Grutas Ajanta’s, que são 

Património da Unesco e se encontram a 110Km 
de distância (2h30 caminho). Estas grutas datam 

dos anos 200 a.C. e 650 a.C., são incríveis templos 
escavados na rocha, repletos de estátuas e pinturas 

feitas por monges budistas. Almoço tipo picnic (lunch-
box). Regresso a Aurangabad e visita do Túmulo Bibi-
Ka-Maqbara, esposa do imperador Aurangazeb é um 
edifício de arquitetura persa que faz lembrar o Taj Mahal. 
Jantar e alojamento.

4ºDIA - AURANGABAD / NASIK
Saída para visitar as Grutas Ellora, que traduzem o 
melhor exemplo de templos budistas escavados na 
rocha. Existem 34 grutas, que representam 3 religiões, 
hinduísmo, budismo e jainismo. Almoço em restaurante. 
Após esta refeição, partida para Nasik (182 Km, 4h 
caminho), cidade localizada nas margens do rio 
Godavari, é considerada um dos locais sagrados do 
hinduísmo. Check-in no Hotel Gateway Nasik 5***** ou 
similar. Jantar e alojamento.

5ºDIA - NASIK / PUNE
Visita de Panchvati, local de peregrinação, onde de 12 
em 12 anos se realiza o festival Kumbh Mela. A cidade 
de Nasik, tem mais de 100 templos, um tanque sagrado 
e cinco árvores Banyan (árvore sagrada). Partida 
para Vinícola Sula, onde em 1996 foram plantadas as 
primeiras vinhas. Atualmente 80% do vinho da India é 
aqui produzido. Visita à propriedade, prova de vinhos e 
almoço. De tarde, partida para Pune. Chegada ao Hotel 
Crowne Plaza City Center 5***** ou similar. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PUNE / MUMBAI
Visita da cidade de Pune, incluindo o Palácio Aga Khan, 
edifício espetacular construído em 1892; Saniwar Wada, 
antiga sede do poder do Império Maratha; Museu Raja 
Dinkar Kelhar, que encerra uma coleção de artefactos do 
Dr.Dinkar Kelhar, que vão desde mobiliário pan-indiano a 
instrumentos musicais. Almoço em restaurante. Partida 
rumo a Mumbai. Check-in no Hotel Taj President 5***** 
ou similar. Jantar e alojamento.

7ºDIA - MUMBAI (BOLLYWOOD)
Dia dedicado à indústria cinematográfica hindi. 
A caminho dos estúdios, passagem pelas casas 
das estrelas mais íconicas. Chegada ao estúdio de 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Mumbai / Lisboa em voos da
Lufthansa, com direito a 1 peça de bagagem até
23kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 424,19€ (a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);
• Passagem aérea em classe económica em voos
regulares para os percursos Mumbai/Aurangabad e
Mumbai/Goa/Mumbai com taxas incluídas;
• 9 noites de alojamento nos hotéis mencionados
ou similares com pequeno almoço-incluido;
• Refeições de acordo com o presente programa;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com
acompanhamento de guias locais;
• Prova de vinhos na Vinícula Sula;
• 2 garrafas de água por dia, disponíveis durante
as visitas;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante
toda a viagem;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;
• Visto de entrada na India;
• Documentação de viagem incluindo livro e saco
Tryvel;
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas;
• Despesas de caráter particular designados como
extras.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.550€

630€

ÍNDIA


