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PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Jaipur Agra

Nova Deli

ÍNDIA

2

Goa3

2

2

VISTO OBRIGATÓRIO - NÃO INCLUÍDO 
As autoridades indianas exigem que os documentos de viagem (passapor-
te) tenham uma validade mínima de 6 meses.
Solicite o visto online com uma antecedência mínima de 4 dias em relação 
à data da chegada à Índia. O visto é válido por 30 dias, podendo ser reque-
rido 2 vezes em cada ano.Para mais informações, consultar: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE Cat. A Cat. B Cat. C

Nova Deli The Suryaa 5* Holiday Inn Mayur 
Vihar 4*

Africa Avenue 
GK1 3*

Jaipur The Lalit 5* Park Regis 4* Paradise 3*
Mansingh 3*

Agra Jaypee Palace 5*
Radisson Blu 5*

Ramada Plaza 5*
Sarovar Crystal 5*

Mansingh 3*
Howard 3*

Goa Cedade de Goa 5* Golden Tulip 4* Golden Tulip 4*

TEMPLOS - KHAJURAHO

6º DIA:  AGRA MP  
Pequeno-almoço. De manhã cedo, visita do Taj Mahal (fe-
chado às sextas-feiras), uma das sete maravilhas do mundo 
e um monumento ao amor. De seguida, visita do Forte de 
Agra, situado em pleno centro da cidade e um reflexo da 
arquitetura indiana durante o governo dos Imperadores 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo poderá 
encontrar algumas interessantes estruturas como o Jehan-
giri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti 
Masjid. Tarde livre. Jantar e alojamento. (Almoço incluído 
na Opção PC)

7º DIA:  AGRA - NOVA DELI - GOA MP
Pequeno-almoço.  Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto de Nova Deli e embarque em voo com destino a Goa, 
colónia portuguesa durante quase 500 anos. Chegada e 
transfer ao hotel. Jantar e alojamento. (Almoço incluído 
na Opção PC)

8º DIA:  GOA MP
Pequeno-almoço. De manhã, visita panorâmica pela cidade 
antiga, um dos lugares mais imponentes do mundo no sé-
culo XVI. Renda-se à evidência da riqueza dos governado-
res e mercadores de Goa ao visitar a Basílica do Bom Jesus 
e outra igreja de arquitetura típica portuguesa. Redescubra 
a cidade onde Afonso de Albuquerque estabeleceu a capi-
tal da Índia Portuguesa numa viagem pela história que ter-
mina com a visita ao mercado local. (Guia local em espan-
hol ou português). Resto de dia livre. Jantar e alojamento.  
(Almoço incluído na Opção PC)

9º DIA:  GOA MP
Pequeno-almoço. Dia livre. (Almoço incluído na Opção 
PC) Jantar e alojamento.

10º DIA:  GOA - BOMBAIM - ... PA
Pequeno-almoço. De manhã, transfer ao aeroporto e par-
tida em voo com destino a Bombaim (Mumbai). Encontro 
com o guia e navegação até à Ilha Elefanta. Visita das Gru-
tas de Elefanta (encerradas às 2ª Feiras), património da 
humanidade desde 1987. Regresso a Bombaim. De tarde, 
visita panorâmica, passando pelo Parque Kamla Nehru, pe-
los Jardins Suspensos, pelo Mercado Crawford, pela Fonte 
da Flora, pelo “Dhobi Ghat”, a maior lavandaria do mundo, 
pela Porta da Índia e pela Casa Mani Bhavan, onde Mahat-
ma Gandhi ficou alojado durante a sua visita à cidade. Visita 
ainda do Museu do Príncipe de Gales. No final, regresso ao 
aeroporto. Formalidades de embarque e  partida em voo 
com destino à sua cidade de origem, via cidade de co-
nexão. Noite e refeições a bordo.

11º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

IN005I 11 8 1.380 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 405€  TOTAL 1.785€ (MÍN.2 PAX)

ITINERÁRIO BASE - INÍCIO EM NOVA DELI ÀS 2ª E 4ª FEIRAS 
INÍCIOS 3ª, 5ª E DOMINGOS:  A 2ª NOITE E VISITAS EM NOVA DELI 
PASSAM, EVENTUALMENTE, PARA O FINAL DO ITINERÁRIO - 
SUJEITO A CONFIRMAÇÃO.

1º DIA:  LISBOA - NOVA DELI SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Nova Deli, via uma cidade europeia. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel. Dependendo do horário do 
voo, resto de dia livre na capital da Índia. Alojamento.

2º DIA:  NOVA DELI MP  
Pequeno-almoço. Saída para descobrir as ruas e monu-
mentos de Deli. Paragem para tirar uma fotografia no For-
te Vermelho e visita de Jama Masyid, uma das maiores e 
mais movimentadas mesquitas da Índia. Visita de Raj Ghat, 
memorial onde se encontram as cinzas de Gandhi, e conti-
nuação com uma panorâmica da imponente Porta da Índia, 
do Palácio Presidencial e do Parlamento. Visita do Templo 
Sikh. De seguida, realização de uma incursão na nova parte 
de Deli para conhecer o Qutab Minar, o minarete de tijolo 
mais alto do mundo; e a Coluna de Ferro. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

3º DIA:  NOVA DELI - JAIPUR (256 KM) MP  
Pequeno-almoço. De manhã, saída pela estrada com des-
tino a Jaipur, a cidade rosa do Rajastão e uma das mais 
pitorescas do mundo. Chegada e transfer ao hotel. De tar-
de, visita panorâmica com passagem pelo Albert Hall (vista 
exterior), palácio construído pelo marajá de Jaipur. Para 
finalizar, visita do templo hinduísta de Birla, assistindo ao 
ritual cerimonial. Jantar e alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC) 

4º DIA:  JAIPUR (AMBER) MP  
Pequeno-almoço. Por volta das 07h00, saída para realizar 
uma excursão ao Forte de Amber. Passeio de elefante* até 
ao cimo da colina onde se ergue o palácio fortificado. Re-
gresso a Jaipur para descobrir a cidade rosa do Rajastão 
com passagem pelo Palácio dos Ventos (Hawa Mahal). Vi-
sita do Palácio do Marajá e do Observatório Astronómico 
que o marajá fundador da cidade construiu e o qual expõe 
grande parte dos instrumentos que este desenhou. Jantar 
e alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

 * Uma vez que há um número limitado de elefantes com licença 
em Forte Amber e que não é possível reservar previamente estes 
passeios, a excursão realizar-se-á de manhã cedo. No entanto, 
caso não haja elefantes suficientes, dado o elevado número de 
turistas, a subida ao Forte será feita a bordo de um jeep.

5ºDIA: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA - MP 
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, saída até Agra. No 
caminho, visita do poço escalonado de Chand Baori, situa-
do na povoação de Abhaneri, um dos maiores e mais pro-
fundos da Índia; e da “cidade fantasma” de Fatehpur Sikri. 
Construída pelo imperador Akbar, em 1569, esta cidade foi 
abandonada quando deixou de ser possível abastecê-la 
com água. Chegada a Agra, capital do Império Mogol en-
tre 1556 e 1658. Jantar e alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

EXTENSÕES
No fim do itinerário, possibilidade de efetuar uma extensão a:
Varanasi - Nepal - Butão - Maldivas
consulte-nos em www.viagenstempo.pt

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Saída regular com guia acompanhan-
te em espanhol de Deli a Agra. Guias locais em espanhol em Goa 
e Bombaim.  Transfers de chegada e saída poderão eventual-
mente ser com representante em língua inglesa.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

FORTE DE AMBER

SUPLEMENTOS AÉREOS LISBOA

LH (L)  1/4-30/9 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: IN005I

VOOS  

MÍN.2 PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base Lisboa 1380
Total com Taxas LH : 405 1785
Supl. Quarto Individual 320
Supl. PC (+ 8 almoços) 90

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base Lisboa 1420
Total com Taxas LH : 405 1825
Supl. Quarto Individual 355
Supl. PC (+ 8 almoços) 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base Lisboa 1655
Total com Taxas LH : 405 2060
Supl. Quarto Individual 460
Supl. PC (+ 8 almoços) 115

3ª pessoa sem redução e apenas é possível em cama extra em quartos 
duplos, não aconselhável a 3 adultos. 

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS 
EXCETO ÀS 6ª FEIRAS E SÁBADOS

ABRIL A 15 SETEMBRO 2019
Início em Nova Deli às 2ª, 3ª,4ª, 5ª Feiras e Domingos

ÍNDIA ENCANTADA COM GOA E BOMBAIM 2019


