ÍNDIA – O MELHOR DO TRIÂNGULO DOURADO
21 a 28 de janeiro de 2023
8 dias/6 noites - 12 refeições (PC)
Partida de Lisboa e Porto: 1881€ (mínimo 30 participantes)

Dia 1 – Porto ou Lisboa / Deli
Comparência no aeroporto, em hora a combinar, para formalidades de embarque, com destino a Deli, via
Frankfurt. Chegada à fervilhante cidade de Deli, situada nas margens do rio Yamuna, uma cidade mais de 3
mil anos. Assistência nas formalidades de desembarque e transfer para o hotel. Alojamento no Hotel
Crowne Plaza Okhla 5* ou similar.
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Dia 2 – Deli
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visitar os templos de Deli com destaque para o Templo de Lótus, uma
casa de adoração Bahai, e para o Templo Gurudwara Bangla Sahib, o mais importante local de peregrinação
de Hindus e Sikhs. Almoço. Visita ainda ao Templo de Akshardham, o maior templo Hindu do mundo.
Também conhecido como Swaminarayan, reúne num só lugar a tradicional cultura, espiritualidade,
património e magnífica arquitetura antiga da Índia. Jantar. Alojamento.

Templo de Lótus, Deli | Fonte: iStock

Templo de Akshardham , Deli| Fonte: iStock

Dia 3 – Deli / Samode / Jaipur
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Jaipur, pelo caminho visitaremos, em Samode, o seu
Palácio. Este Palácio encontra-se magnificamente decorado com murais que datam de há 300 anos, em
grande parte alusivos a motivos religiosos. Continuação para a cidade de Jaipur, a “Cidade Rosa”, capital e a
maior cidade do Rajastão, fundada pelo marajá Sawai Jai Shing em 1727, uma exemplar organização
urbanística à data. Almoço entre as visitas. Jantar. Alojamento no Hotel Royal Orchid 5* ou similar.

Palácio de Samode | Fonte: iStock
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Dia 4 – Jaipur
Pequeno-almoço no hotel. Panorâmica à cidade onde destacaremos o Palácio dos Ventos, construído em
1799, com as suas 953 janelas que permitiam à rainha e às mulheres acompanharem o dia-a-dia das ruas
da cidade sem serem vistas. Continuaremos para o Forte e Palácio Amber, Património Mundial da UNESCO.
Subida, em jipe, ao Forte onde passearemos pelas salas pintadas e decoradas com pedras preciosas e
espelhos embutidos na parede. Destaque para Taj Sheesh, a Sala dos Espelhos, onde uma simples vela,
refletida em inúmeros espelhos, ilumina toda a sala. Almoço. Visita ao Palácio da Cidade, um enorme
complexo de palácios, jardins e pátios, arte decorativa e portas esculpidas. Continuação para o Observatório
Astronómico ou Jantar Mantar, desenhado e equipado com instrumentos de medição em pedra e mármore
construídos pelo príncipe Jai Shing II. Jantar. Alojamento.

Palácio dos Ventos, Jaipur | Fonte: iStock

Fort Amber, Jaipur | Fonte: iStock

Dia 5 – Jaipur / Abhaneri / Agra
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Abhaneri, originalmente chamada Abha Nagri, a “cidade de brilho”. É
popular pelo Poço Chand Baori, construído entre 800 e 900 dC, uma das cisternas mais antigas e profundas
da Índia, destinado a aproveitar e reservar a água da chuva e usada como um lugar de retiro durante os
períodos de calor intenso. Continuação para Agra, cidade associada ao período Mogol. Atingiu o seu apogeu
entre 1556 e 1658, sob a orientação dos três grandes Imperadores Mogóis – Akbar, Shah Jehan e Jehangir,
tornando-se um centro de referência em arte, ciência, comércio e cultura. Almoço entre as
visitas. Jantar. Alojamento no Hotel Taj View Agra 5* ou similar.

Chand Baori, Abhaneri | Fonte: iStock

Taj Mahal, Agra| Fonte: iStock

Dia 6 – Agra / Deli
Pequeno-almoço no hotel. Início das visitas a Agra, com destaque para o Taj Mahal, símbolo da cidade,
declarado como uma das Sete Maravilhas do Mundo. A construção deste imponente mausoléu de mármore
branco envolveu cerca de 20.000 homens, durante cerca de 22 anos, e eternizou uma bela história de amor.
Continuação para o Forte de Agra, sede do Império Mogol durante várias gerações. Destaque para a Sala de
Audiências Públicas e para os aposentos reais. Almoço. Partida para Deli. Jantar. Alojamento no Hotel
Crowne Plaza Okhla 5* ou similar.

Taj Mahal, Agra | Fonte: iStock

Forte de Agra | Fonte: iStock

Dia 7 – Deli
Pequeno-almoço no hotel. Continuação das visitas a Velha Deli, destacando Raj Ghat, memorial e local onde
repousam as cinzas de Mahatma Ghandi; Red Fort, um forte em pedra vermelha construído pelo imperador
Shah Jahan da dinastia Mogol; e Jama Masjid, a maior mesquita da Índia. Almoço. Continuação para Nova
Deli, de influência britânica. Destaque para o Túmulo de Humayun, que serviu de inspiração para a
construção do Taj Mahal e para a Qutub Minar, a torre de tijolo mais alta do mundo, com 72 metros de
altura. Panorâmica pela Porta da Índia, Parlamento e Rastrapati Bhawan, residência oficial do Presidente
da Índia. Jantar. Em horário a combinar localmente, transfer ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Lisboa ou Porto, via Frankfurt. Noite a bordo.

Dia 8 – Lisboa ou Porto
Chegada a Portugal, Lisboa ou Porto. Fim da viagem.
INCLUI:
- Assistência nas formalidades de embarque;
- Passagem aérea em classe económica Porto ou Lisboa / Deli / Porto ou Lisboa em voo regular Lufthansa,
com direito a uma peça de bagagem de porão até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível (110€ por pessoa, sujeitas a alterações legais*);
- Circuito em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;
- Pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao jantar do 7º (6 almoços e 6 jantares);
- Acompanhamento por guia durante todo o circuito, desde e até um dos aeroportos de partida (Lisboa ou
Porto);
- Guia local falando Português ou Espanhol durante as visitas, desde e até Deli;
- Visitas e entradas mencionadas no programa;
- Gratificações a guias e motoristas locais;
- Visto de entrada na Índia (25 USD);
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Seguro Multiviagens II (assistência, cancelamento, interrupção e coberturas complementares COVID-19).
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à data de elaboração deste
programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.

NÃO INCLUI:
- Bebidas às refeições;
- Gratificações;
- Opcionais;
- Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
VOOS PREVISTOS:
- Partida de Lisboa:
21 Janeiro
LH
21 Janeiro
LH
28 Janeiro
LH
28 Janeiro
LH
- Partida do Porto:
21 Janeiro
LH
21 Janeiro
LH
28 Janeiro
LH
28 Janeiro
LH

1173
760
761
1166

1181
760
761
1176

Lisboa
Frankfurt
Deli
Frankfurt
Porto
Frankfurt
Deli
Frankfurt

05h20
13h15
03h35
09h10

Frankfurt
Deli
Frankfurt
Lisboa

09h25
01h30
07h45
11h15

06h05
13h15
03h35
09h50

Frankfurt
Deli
Frankfurt
Porto

09h55
01h30
07h45
11h35

HOTÉIS PREVISTOS:
- Deli: Crowne Plaza Okhla 5* - https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/new-delhi/ndeol/hoteldetail
- Jaipur: Royal Orchid 5* - https://www.royalorchidhotels.com/hotel-royal-orchid-jaipur/overview
- Agra: Taj View Agra 5* - https://www.seleqtionshotels.com/en-in/taj-view-agra/

Notas:
- Recomendamos Consulta do Viajante;
- Valor mencionado por pessoa em quarto duplo;
- Suplemento quarto individual: 254€;
- Quartos triplos mediante confirmação e disponibilidade;
- Programa sujeito a regras impostas por cada destino e condicionamentos devido à Covid-19;
- Não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes a
obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid 19, PCR ou outro.
Documentação necessária:
- Obrigatório visto e Passaporte com validade mínima de 6 meses após a data de regresso, cuja fotocópia
deve enviar previamente para a agência.

