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ÍNDIA
COM MIGUEL SOROMENHO, JOÃO CANHOTO E RUI NOBRE

Uma viagem inédita pelo mais belo e delicado da herança e tradição indo-portuguesa de Cochim 
e Goa, com hotéis maravilhosos. A abertura da rota marítima entre Portugal e o Oriente, com 
a extraordinária viagem de Vasco da Gama, em 1498, abriu as portas à importação massiva 
dos mais requintados bens de luxo, conhecidos dos europeus, é certo, mas de acesso 
restrito pelo seu preço e raridade. Sedas e lacas, porcelanas, jóias e tapeçarias faziam parte 
do lote dos produtos sumptuosos que moldaram um gosto pelo exótico que perdurou 
longamente na cultura europeia. As exportações orientais depressa passaram, também, 
a incluir peças de mobiliário construídos de madeiras finas, ora inspirados em modelos 
europeus, ora seguindo as tradições artesanais locais, aliás muito diversas, abrangendo 
vastos territórios do continente asiático. É a riqueza das singulares peças fabricadas no 
sub-continente indiano que vos convidamos a vir conhecer ao Museu Nacional de Arte 
Antiga: mesas, escritórios, caixas, bufetes ou contadores falam-nos de uma arte de 
síntese, de trabalho refinado, muitas vezes associando à madeira o brilho do marfim 
e da madre-pérola.

1º DIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no 

aeroporto de Lisboa 
(Terminal 1) 180 minutos 

antes da partida. Assistência 
por um representante 

TRYVEL que presta apoio 
nas formalidades de check-

in. 14h15 – Partida em voo 
EMIRATES AIRLINES com 

destino ao Dubai (Voo EK 192). 
00h50 – Chegada ao Aeroporto 

do Dubai.

2º DIA - DUBAI / COCHIM
03h20 - Partida do Dubai em voo 

EMIRATES AIRLINES com destino 
a Cochim (voo EK 530). 09h00 – 

Chegada a Cochim. Check in no Hotel 
Brunton Boatyard. Uma jóia arquitetónica 

e histórica que é um hino ao estilo 
vitoriano. Resto da manhã livre. Almoço 

no hotel. Visita guiada ao Palácio Holandês, 
também conhecido como Mattancherry 

Palace. Construído em 1555, com o seu Salão 
da Coroação e os seus murais Ramayana, são 
dignos de menção. Continuação com a vista 
à Velha Sinagoga Judaica edificada em 1568 
e destruída pelos portugueses e reconstruída 
pelos holandeses no século seguinte. Jantar e 
alojamento no hotel.

3º DIA – COCHIM
A seguir ao pequeno almoço no hotel, procede-
se com a visita ao Forte de Cochim. Passeio à 
Basílica de Santa Cruz, uma das igrejas mais 
antigas da Índia, mandada construir pelo 1º 
Vice Rei da Índia Dom Francisco de Almeida 
que chegou a Cochim em 1505. Continuação 
da visita pedestre passando pela que se crê 
ter sido a residência de Vasco da Gama, um 
dos mais antigos edifícios portugueses ali 
existentes. A Igreja de São Francisco é a 
visita seguinte. Neste templo cristão estão 
depositados os restos mortais de Vasco 
da Gama antes de serem trasladados para 
Portugal em 1539. Daqui o grupo parte para a 
visita na entrada do porto das redes de pesca 
chinesas. Acredita-se que foram os mercadores 
chineses que as introduziram no século XIV 
apesar de, nos nossos dias, algumas dessas 
redes terem nomes portugueses. Almoço num 
restaurante de especialidades gastronómicas 
locais. De tarde o grupo será transportado à 
Igreja da Nossa Senhora da Esperança. Visita 

a esta igreja católica da diocese de Cochim, 
localizada na ilha de Vaipim, o ponto onde o 
lago Vembanad emerge no Mar Arábico, com 
a Fortaleza de Cochim na outra margem. 
Foi construída pelos portugueses em 1605. 
Ainda se visita a Catedral de São Francisco 
de Assis, também conhecida como “Kappal 
Pally” (Igreja barco) devido à sua parecença 
com uma embarcação. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – COCHIM / ALLEPEY
Viagem de 60km de autocarro até Allepey. 
Nesta região do Estado de Kerala viagem 
muito bela em cruzeiro ao redor de Allepey 
e das “Backwaters”. Trata-se de barcos-casa 
também conhecidos como “ketuvallam” 
ou barcos do arroz. As “Backwaters” são 
um sistema de centenas de quilómetros de 
águas continentais que se estendem pelo 
interior deste estado indiano passando por 
lagos, lagoas e canais. Todos interligados 
e famosos pela sua beleza natural e suas 
paisagens verdejantes. A região tem uma 
vegetação exuberante e está cheia de 
coqueiros, que são muito importantes para 
a culinária e a economia local. Oferecem 
paisagens floridas luxuriantes e uma 
grande variedade de espécies de pássaros 
multicoloridos. Almoço num barco-casa 
flutuante. Jantar e alojamento a bordo de 
um House Boat, visitando e vivenciando 
os hábitos, costumes e rústicas aldeias da 
região e sua gastronomia.

5º DIA –  ALLEPEY / COCHIM
Transporte em autocarro de volta a Cochim 
para conhecer neste dia o comércio de 
mobiliário Indo-Português. Existem dois 
estilos diferentes: Norte da Índia ou 
Mughal e Sul da Índia, chamado Goês. O 
estilo Mughal (ou Mogol) é artisticamente 
considerado um dos mais interessantes e 
inclui uma variedade de móveis decorados 
com osso embutido, marfim em ébano e 
outras madeiras escuras. Curiosamente, 
mesas e armários de escrita na forma 
renascentista italiana são encontrados 
nessa categoria, porque esse era o estilo 
dominante nessa época em Portugal. O 
estilo Goês, que recebeu esse nome em 
homenagem ao estado na costa de Malabar, 
no sudoeste da Índia, é mais estereotipado 
em forma e decoração. Distingue-se por 
peças pequenas e elemento elegantes de 



PROGRAMA INCLUI:
•Acompanhamento permanente do conferencista TRYART 
Miguel Soromenho (conservador do Museu Nacional 
de Arte Antiga), João Canhoto (mestre de marcenaria 
artística) e de Rui Nobre (diretor consultor do turismo 
cultural & temático TRYVEL) durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Dubai / Cochim e Mumbai / Dubai / Lisboa em 
voos da EMIRATES AIRLINES com direito a 1 peça de 
bagagem até 30 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 395 € (a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento em hotéis PREMIUM;
• 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;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Bebidas incluídas: água mineral, café ou chá nas 
refeições, autocarros e barco;
• Caixa indo-portuguesa alusiva à viagem no valor de 
250€;
• Seguro Multiviagens;
• Kit de Segurança e Higiene COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes, exceto no jantar no 
Palácio do Deão, em Goa;
• Despesas de caráter particular designados como extras.
Câmbio: 1,00 EUR = 0,90 USD

Nota importante: A presente cotação está sujeita 
a reconfirmação mediante as disponibilidades de 
voo e hotéis à data da vossa reserva. Os valores 
acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/
ou eventuais novas taxas, tendo em conta a 
conjuntura internacional até ao momento da 
viagem.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

A CONFIRMAR 
EM BREVE

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

A CONFIRMAR 
EM BREVE

influência cristã de origem 
portuguesa ricamente 

esculpidas com desenhos 
florais. Almoço no Ginger 

House Museum Hotel. Check 
in, jantar e alojamento no Hotel 

Brunton Boatyard.

6º DIA – COCHIM / BANGALORE / 
GOA

A seguir ao pequeno almoço, transfer 
em autocarro para o Aeroporto 

de Cochim. 10h35 – Partida do voo 
interno para Bangalore com chegada às 

11h40. 12h50 – Partida do voo interno de 
Bangalore com chegada a Goa às 14h10. 

Assistência e transporte para Goa com 
paragem para almoço no ITC Grand. Check 

in no Hotel The Leela Palace, sem dúvida o 
mais encantador, exclusivo e surpreendente 

de Goa com uma localização extraordinária. 
Resto da tarde livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – 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. Antes da refeição 
ainda se visita a Igreja de São Francisco de Assis 
edificada em 1661. A sua fachada dividida em três 
partes ostentando duas torres octogonais em 
cada um dos lados, possui no centro um nicho 
com a estátua de Nossa Senhora. O terraço da 
Igreja da Imaculada Conceição proporciona ao 
viajante uma perspetiva interessante da estrutura 
urbana da cidade. Almoço no restaurante Pagim 
Inn, uma antiga mansão portuguesa convertida 

em estalagem. De seguida, o grupo visita o Forte 
Aguada no extremo sul da Praia de Sinquerim. 
Integrava um vasto complexo fortificado iniciado 
no século XVI pelos portugueses como primeira 
defesa da barra do rio Mandovi. No regresso para 
o hotel breve paragem na vial de Mapusa, uma 
antiga localidade situada junto do Alto onde 
existe um mercado citado pelos holandeses como 
Bazaar Grande. Mapusa é um ótimo local para 
conhecer os habitantes locais, tirar fotografias. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA – GOA / MARGÃO / GOA
Dia inteiramente dedicado à visita de pequenas 
fábricas de artesanato e onde se pode encontrar 
marcenarias tradicionais que produzem mobiliário 
indo-português, mas também à pitoresca 
cidade de Margão, com as suas casas senhoriais 
portuguesas e o seu peculiar e tradicional 
mercado de especiarias. Almoço num restaurante 
de gastronomia goesa. O jantar é servido no 
Palácio do Deão onde o grupo será brindado com 
serenatas portuguesas. Trata-se de uma antiga 
mansão mandada construir por José Paulo de 
Almeida, nascido em Braga e antigo Deão da 
Igreja e findador da Cidade de Quepem. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

9º DIA – GOA / MUMBAI
Manhã livre para desfrutar deste hotel. Check 
out e almoço no hotel. Partida do transfer para o 
Aeroporto de Goa.
17h05 – Partida no voo interno para Mumbai.
18h30 – Chegada a Mumbai. Breve paragem no 
Hilton International Airport Hotel  para se poder 
refrescar e usufruir de um ótimo jantar antes do 
regresso a Portugal.

10º DIA – MUMBAI / DUBAI / LISBOA
04h30 – Partida do voo EMIRATES AIRLINES para 
o Dubai. (EK 501).
07h25 – Partida do voo EMIRATES AIRLINES do 
Dubai para Lisboa (EK 191).
12h35 – Chegada prevista a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

OFERTA DE UMA CAIXA 
INDO-PORTUGUESA 
ALUSIVA  À VIAGEM
(Valor: €250)


