
ÍNDIA & SRI LANKA 2019/2020Ín
di

a 
&

 S
ri

 L
an

ka

6

ÍNDIA CLÁSSICA 
D E S D E

D I A S

1.815€

11

Agra

18 REFEIÇÕES

Datas de partida:

 / Delhi / Portugal em classe económica; 
-

gime de alojamento e pequeno-almoço;
-

gua espanhola;

classe turística com ar condicionado 
(“chair car”);

-
tência em língua inglesa;

-
tes locais;

-
bustível – 408€ (suj. a alteração) 

Os preços não incluem:

Serviços Incluídos:

4ªs de 17 de Abril de 2019 a 15 de Abril de 
2020 (excepto 06,13 de Novembro; 18,25 de 
Dezembro; 1 de Janeiro)
(mín. 2 participantes) 

Itinerário:
Taj Mahal, símbolo do amor, erigido pelo imperador Shah-
jahan em 1630 para alojar os restos mortais da Rainha 
Mahal. Continuação para o Forte de Agra, a fortaleza do 
Império Mogol. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

7º dia: Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho
Viagem em combóio para Jhansi. Visita a Orcha, antiga 
capital de um estado principesco com palácios e templos 
construídos pela Dinastia Bundela. Destaques para o 
Palácio de Raj Mahal e o Templo de Lakshminarayan. Al-
moço e continuação para Khajuraho. Jantar e alojamento.

8º dia: Khajuraho / Allahabad
Visita aos famosos templos eróticos de arquitectura 
hindu construídos na dinastia de Chandela. Viagem para 
Allahabad, situada na confluência dos rios Ganges e 
Yamuna, repleta de magníficas pontes. Almoço pic-nic 
(lunch box) em rota. Jantar e alojamento.

9º dia: Allahabad / Varanasi
Visita a Sangam, a confluência dos rios, e ao seu templo. 
Partida para Varanasi, na margem oeste do rio sagrado 
Ganges, centro religioso e de todo o conhecimento du-
rante anos. Almoço. Á tarde passeio de riquexó e ce-
rimónia Aarti nos Ghats do Ganges. Jantar e alojamento.

10º dia: Varanasi / Sarnath / Varanasi / Delhi / Portugal
Antes do amanhecer, navegação pelo Ganges para ob-
servar os rituais de purificação da população e ter uma 
vista privilegiada dos palácios e templos nas suas mar-
gens. Regresso ao hotel e posterior excursão a Sarnath, 
aldeia onde Buda deu o seu primeiro sermão, para visi-
tar as ruínas e o museu. Almoço em Varanasi e voo para 
Delhi. Jantar e transporte para o aeroporto. Embarque 
com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.

11º dia: Portugal

 Chegada. 
Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Delhi 

 Voo regular com destino a Delhi, via cidade de liga-
ção. Transporte ao hotel. Alojamento.

2º dia: Delhi
De manhã visita à parte antiga: Forte Vermelho (exterior); 
Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; pas-
seio de riquexó pelos bazares de Chandni Chowk; e me-
morial a Mahatma Ghandi. Almoço. Visita panorâmica de 
Nova Delhi: Minarete Qutub, Porta da Índia, Palácio Pre-
sidencial e edifícios governamentais. Por último, visita ao 
Templo dos Sikhs. Jantar e alojamento.

3º dia: Delhi / Samode / Jaipur
Saída para Jaipur e em rota almoço no Palácio Samode. 
À tarde, panorâmica de Jaipur, a “Cidade Rosa” do Ra-
jastão. Assistência a uma cerimónia Aarti no Templo de 
Birla. Jantar e alojamento.

4º dia: Jaipur / Amber / Jaipur
Excursão ao Forte de Amber, um palácio clássico do Rajas-
tão da dinastia Kachwaha. A subida far-se-á em jeep ou em 
elefante (suj. a disponibilidade). Almoço. À tarde, breve para-
gem junto ao Palácio dos Ventos; e visita ao Palácio da Cida-
de, um complexo de pequenos palacetes, jardins e pátios; e 
ao Observatório Astronómico. Jantar e alojamento.

5º dia: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Visita ao Poço de Chand Baori em Abhaneri, uma das cis-
ternas mais profundas da Índia. Continuação para Fatehpur 
Sikri, “A Cidade Fantasma”, outrora repleta de palácios e 
mesquitas e hoje um agradável sítio para passear. Almoço e 
viagem para Agra. Jantar e alojamento.

6º dia: Agra
Visita a um dos monumentos mais famosos do mundo - o 

Cidade 3*/4* 4*/5* 5*

Delhi Tavisha / Ibis The Suryaa / The Leela Ambience Le Meridien
Jaipur Mansingh Palace Ramada / Four Points by Sheraton / Indana Palace Hilton

Agra
Clarks Shiraz / Mansingh
Crystal Sarovar Premiere

Doubletree by Hilton / Courtyard by Marriott /
Four Points by Sheraton Radisson Blu

Khajuraho Golden Tulip / Clarks Ramada Radisson Jass
Allahabad Ravisha Continental Ravisha Continental*** Legend****
Varanasi Amaaya Rivatas Radisson

Hotéis Previstos: 

Categoria Datas Duplo Single

3*/4*
Abr-Set 1.815 € 2.085 €

Out-Abr'20 1.945 € 2.312 €

4*/5*
Abr-Set 1.853 € 2.220 €

Out-Abr'20 2.109 € 2.621 €

5*
Abr-Set 2.172 € 2.587 €

Out-Abr'20 2.594 € 3.304 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema on-line de reservas

Preços por pessoa desde:


