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ÍNDIA
Taj Mahal e Tigres no 
Parque de Ranthambore

1º DIA – 17 Abril- LISBOA / 
MUNIQUE / DELHI

Comparência no aeroporto 180 
minutos antes da hora prevista 

para a partida. Formalidades de 
embarque e partida pelas 06h15 

em voo da Lufthansa, com destino a 
Munique.

10h15 – Chegada a Munique e mudança 
de avião.

12h10 – Partida de Munique em voo 
Lufthansa com destino a Delhi. Refeições 

a bordo. 
23h15 - Chegada a Delhi. Assistência boas 

vindas com a tradicional grinalda de flores. 
Transfer apra o Hotel Radisson Blu Plaza Delhi 

Airport 5***** ou similar. 
Ao chegar ao hotel o grupo será recebido com 

uma cerimónia tradicional indiana “ Tikka “. Como 
demonstração de hospitalidade, cada participante 

receberá na testa a marca do “terceiro olho”.
Check in e alojamento.

2º DIA – 18 Abril (Dom.) - DELHI
Após o pequeno almoço, início da visita de cidade de 

Delhi, uma das cidades mais antigas do mundo, repleta 
de contrastes. Visita da Velha Delhi, onde predomina a 
arquitetura mongol. Destaque para o Forte Vermelho 
e a Mesquita Jama Masjid. Visita do Raj Ghat e Shanti 
Vana, locais onde foram cremados Mahatma Gandhi 
e Jawaharlal Nehru. Almoço em restaurante. De tarde, 
continuação para visita a Nova Delhi, inaugurada em 1931 
pelos britânicos. Destaque para India Gate; Rashtrapati 
Bhawan, residência oficial do Presidente da Índia; o 
edifico do Parlamento e do Qutub Minar, o mais alto 
minarete em tijolo do mundo com 72,50m de altura. 
Continuação para o Hotel Radisson Blu Plaza Delhi 
Airport. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – 19 Abril (Seg.) - DELHI / JAIPUR
Após o pequeno-almoço partida em direção a Jaipur 
(cerca de 5h30). Almoço em restaurante durante o 
percurso.
Jaipur, também conhecida como cidade “cor-de-
rosa”, devido à cor dos seus monumentos, é a capital 
do Estado do Rajastão e foi mandada construir pelo 
marajá Jai Shing II, no séc. XVIII. 
Chegada ao Hotel Hilton 5*****ou similar. Ao final da 
tarde visita ao Templo Birla. Este templo é dedicado 
ao Deus Vishnu e à Deusa Lakshmi, e um marco da 
arquitetura de Jaipur. Haverá a possibilidade de 
admirar a famosa Cerimónia Aarti. 
Após a visita regresso ao Hotel onde será servido o 
jantar e alojamento.

4º DIA – 20 Abril (Ter.) - JAIPUR
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, início da visita 
do célebre Forte Amber, com breve paragem para fotos 
em Jaipur para admirar a bela fachada do Palácio dos 
Ventos. 

Em Forte Amber, também conhecido como o “Palácio 
Rosa”, o percurso será feito da porta até ao topo 
do forte em dorso de elefante ou jeep (mediante 
disponibilidade). 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. 
De tarde visita ao Palácio da Cidade, antiga residência 
real dos marajás e atualmente um belo e rico museu; 
e o Observatório Astronómico, conhecido por Jantar 
Mantar. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

5º DIA – 21 Abril (Qua.) - JAIPUR / RANTHAMBORE
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a 
Ranthambore (cerca de 4h30). O Parque Nacional 
de Ranthambore é um dos fascinantes exemplos de 
projetos existentes na Índia para a proteção dos tigres. 
A floresta em redor do Forte de Ranthambore foi no 
passado território privado dos Marajás de Jaipur. Graças 
aos esforços deste projeto, o tigre, é a atração maior 
deste parque, os quais se tornaram nos últimos anos 
mais ativos durante o dia. Para além de tigres, o parque 
conta também com algumas panteras, crocodilos, 
hienas, gatos selvagens entre outras espécies. Chegada 
ao Hotel The Tigress Ranthambore 5***** ou similar. 
Almoço no hotel. 
De tarde, partida para o interior do Parque Nacional 
de Ranthambore para um primeiro safari fotográfico 
(visita feita em Canter – autocarro totalmente aberto 
para melhor visualização dos animais).
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6º DIA – 22 Abril (Qui.) PARQUE NACIONAL DE 
RANTHAMBORE
De manhã cedo, saída do hotel para um novo safari 
no Parque Nacional de Ranthambore para nova 
observação da sua vida selvagem. É ao nascer do dia 
que melhor se podem observar os animais, a procura 
de alimento. Regresso ao hotel para o pequeno-almoço 
no hotel. Resto da manhã livre no hotel para descansar. 
Almoço no hotel. 
A meio da tarde será realizado mais um safari no 
parque, última oportunidade para desfrutar de toda a 
beleza e riqueza de Ranthambore. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

7º DIA – 23 Abril (Sex.) RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Após o pequeno-almoço cedo no hotel, transfer para 
a estação de comboios para embarcar às 07h05 no 
comboio Jan Shatabdi Express com destino a  Bharatpur.
Pelas 09h23, chegada a Bharatpur onde teremos o nosso 
autocarro privado que nos levará a Fatehpur Sikri, hoje 
em dia uma cidade desabitada devido à falta de água, 
mas um autêntico museu de pedra, tendo sido capital 
imperial no reinado e Akbar. 

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.

Delhi, Jaipur, Parque 



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 no Palácio Laxmi Vilas em Bharatpur. 
Chegada a Agra, berço da magnífica obra-prima da 

arquitetura, o famoso Taj Mahal.
Jantar e alojamento no Hotel Double Tree by Hilton 5***** 

ou similar.

8º DIA – 24 Abril (Sáb.) AGRA / DELHI
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita ao célebre Taj 

Mahal, considerada como uma das Maravilhas do Mundo. 
Saída do hotel em “Tongas”, pequenas carruagens puxadas 

a cavalo em direção do 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, com o seu palácio, 
fortaleza e mesquita, 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.
Almoço no hotel. 
De tarde, regresso a Delhi (cerca de 4h). Após a chegada a 
Delhi, transporte para o Hotel Leela Ambience Convention 
Hotel  5***** ou similar. Chegada, jantar e alojamento.

7º DIA – 23 Abril (Sex.) RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Após o pequeno-almoço cedo no hotel, transfer para a estação 
de comboios para embarcar às 07h05 no comboio Jan Shatabdi 
Express com destino a  Bharatpur.
Pelas 09h23, chegada a Bharatpur onde teremos o nosso 
autocarro privado que nos levará a Fatehpur Sikri, hoje em dia 
uma cidade desabitada devido à falta de água, mas um autêntico 
museu de pedra, tendo sido capital imperial no reinado e Akbar. 
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 no Palácio Laxmi Vilas em Bharatpur. 

Chegada a Agra, berço da magnífica obra-prima da 
arquitetura, o famoso Taj Mahal.
Jantar e alojamento no Hotel Double Tree by Hilton 5***** 
ou similar.

8º DIA – 24 Abril (Sáb.) AGRA / DELHI
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita ao célebre Taj 
Mahal, considerada como uma das Maravilhas do Mundo. 
Saída do hotel em “Tongas”, pequenas carruagens puxadas 
a cavalo em direção do 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, com o seu palácio, 
fortaleza e mesquita, 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.
Almoço no hotel. 
De tarde, regresso a Delhi (cerca de 4h). Após a chegada a 
Delhi, transporte para o Hotel Leela Ambience Convention 
Hotel  5***** ou similar. Chegada, jantar e alojamento.

9º DIA – 25 Abril (Dom.) DELHI / ZURIQUE
Após o pequeno almoço no hotel, visita do Templo de 
Lotus, Casa de Adoração Baháí, popularmente conhecido 
como Templo de Lótus devido à sua forma de flor. O 
edifício foi concluído em 1986 e serve como templo mãe 
no subcontinente indiano. Já ganhou inúmeros prémios de 
arquitetura e tem sido destaque de centenas de artigos de 
jornais e revistas. Tal como acontece com todas as outras 
Casas de Adoração Bahá’ís, o Templo de Lótus é aberto a 
todos, independentemente da religião ou qualquer outra 
distinção.  As leis bahá’ís indicam que o espírito das Casas 
de Adoração sejam um lugar para que pessoas de todas as 
religiões se reúnam para adorar a Deus.
Almoço em restaurante.
De tarde, visita do Complexo do Templo Akshardham (fechado 
à segunda), o maior templo hindu do mundo. Planeado pelo 
sadhu Shastri Narayanswarupdas, foi construído com a ajuda 
de 3.000 voluntários e 7.000 artesãos. Akshardham, uma das 
maiores atrações da Índia, atrai cerca de 70% dos turistas 
que visitam Nova Deli. Foi oficialmente inaugurado em 6 de 
novembro de 2005. 
A cúpula do templo principal tem dois andares de colunatas 
com 1160 pilares.
Após a visita, transporte para o Hotel para jantar e onde 
teremos os quartos disponíveis para o grupo até à hora do 
transfer para o aeroporto.  Assistência nas formalidades de 
embarque.

10º DIA – 26 Abril (Seg.) DELHI / ZURIQUE / LISBOA
01h15 - Partida em voo da Suiss International com destino 
a Zurique.
Refeições e noite a bordo.
06h20 – Chegada a Zurique, tempo de escala e mudança 
de avião.
12h00 - Continuação da viagem em voo da Suiss 
International com destino a Lisboa. 
13h55 - Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / 
Munique / Delhi / Zurique / Lisboa, em voos da Lufthansa e Suiss 
International, com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem;
• 8 noites de alojamento em hotéis 5*;
• 01 Day use no Hotel em Delhi até à hora de partida para o aeroporto;
• 08 pequenos almoços nos hotéis;
• 16 Refeições;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais falando espanhol;  
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Safaris fotográfico no Parque Nacional de Ranthambore em 
“Canters” (autocarros de 20 lugares totalmente abertos para melhor 
visualização da vida animal);
• Passeio de Tonga em Agra do parque to Taj Mahal até ao Palácio;
• Subida em dorso de elefante OU jeep em Fort Amber (consoante 
disponibilidade);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 389,60 € (à 
data de 08.06.2020 – a reconfirmar na altura da emissão do bilhete);
• Seguro Multiviagens;
• Visto obrigatório de entrada na Índia; 
• Kit de higiene e segurança Covid-19
• Audio guias durante todo o percurso;
• Acompanhamento por um elemento Tryvel durante toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações (bagageiros, motorista, guia);
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• 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.    

NOTA Importante: 
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de voo, hotéis e serviços, aquando da formalização 
da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações cambiais, de custos 
de combustível e/ou taxas.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.980€ 380€

17 A 26 ABRIL 2021
VISTO OBRIGATÓRIO


