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TEMPLOS - KHAJURAHO

Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Tarde livre. 
Jantar. Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

7º DIA:  AGRA - ORCHA - KHAJURAHO  MP 
Pequeno-almoço. De manhã, transfer à estação de ca-
minhos-de-ferro para embarque num comboio Shatabdi 
Express com destino a Jhansi. Chegada e continuação de 
viagem em autocarro até Orchha (16 km). Breve visita da 
povoação. De tarde, partida até Khajuraho (3 horas). Jantar 
e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

8º DIA:  KHAJURAHO - VARANASI  MP 
Pequeno-almoço. De manhã, visita dos templos de Khaju-
raho, Património da Humanidade pela UNESCO.  Contem-
ple as impressionantes esculturas eróticas que adornam o 
exterior dos templos e viaje até ao passado desta região. 
Transfer ao aeroporto e embarque em voo com destino a 
Varanasi, a cidade mais sagrada da Índia. Chegada e saída 
até à margem do rio Ganges para ver a cerimónia de Aarti, 
um momento mágico de elevação espiritual que ilumina o 
rio ao pôr-do-sol. Jantar. Alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

Nota: Em virtude de existirem apenas 2 voos diários entre 
Khajuraho e Varanasi (14H05 e 16h00) e na eventualidade de 
apenas se conseguir confi rmar o voo mais tarde, os clientes po-
derão não conseguir ver a totalidade da cerimónia de Aarti no 
período de Inverno (Outubro a Março). Esta cerimónia dura 45 
minutos e tem início com o pôr-do-sol. No período de Verão 
(Abril a Setembro) tem início entre as 18h45 e as 19h00 e no 
período de Inverno (Outubro a Março) entre as 18h00 e as 18h15.

9º DIA:  VARANASI - NOVA DELI - ...  MP 
Ao nascer do dia, realização de um passeio de barco no 
rio Ganges (dependente das condições meteorológicas) 
para testemunhar os rituais de purifi cação que têm lugar 
nos “ghats”. É aqui que milhares de crentes lavam a vida 
de pecados e realizam oferendas aos deuses. Desembarque 
e percorra o labirinto de ruelas, conhecendo os cenários 
que marcam a vida simples desta cidade. Regresso ao 
hotel. Pequeno-almoço. (Almoço incluído na Opção PC)                         
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto e embarque em 
voo doméstico com destino a Nova Deli. Jantar em restau-
rante local. De seguida, transfer ao aeroporto internacional 
e embarque em voo de regresso à sua cidade de origem, 
via cidade(s) de conexão. 

10º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

IN007 10 8 935 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 405€  TOTAL 1340€ (MÍN.6 PAX)

ITINERÁRIO BASE - INÍCIO EM NOVA DELI ÀS 2ª,4ª E SÁBADOS
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 fotografi a 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 e 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, resistente à ferrugem após 
1500 anos de história. Regresso ao hotel. Jantar. Alojamen-
to. (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 
tarde, visita panorâmica com passagem pelo Albert Hall 
(vista exterior), palácio construído pelo marajá de Jaipur 
para comemorar a visita do rei Jorge de Inglaterra. Para 
fi nalizar, visita do templo hinduísta de Birla, assistindo ao 
ritual cerimonial. Jantar. 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 fortifi cado. 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. 
Jantar. 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 es-
tes passeios, a excursão realizar-se-á de manhã cedo. No entan-
to, caso não haja elefantes sufi cientes, 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. 
Chegada a Agra. Jantar. Alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

6º DIA:  AGRA MP 
Pequeno-almoço. De manhã cedo, visita do Taj Mahal (fe-
chado às sextas-feiras), uma das sete maravilhas do mun-
do e um monumento ao amor. De seguida, visita do Forte 
de Agra. Dentro do complexo poderá encontrar algumas 
interessantes estruturas como o Jehangiri Mahal, o Anguri 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

FORTE DE AMBER

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: IN007

VOOS  

MÍN.2 PAX MÍN.6 PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base Lisboa 1090 935
Total com Taxas LH : 405 1495 1340
Supl. Quarto Individual 200 200
Supl. PC (+ 8 almoços) 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base Lisboa 1155 1005
Total com Taxas LH : 405 1560 1410
Supl. Quarto Individual 265 265
Supl. PC (+ 8 almoços) 110 110

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base Lisboa 1275 1130
Total com Taxas LH : 405 1680 1535
Supl. Quarto Individual 325 325
Supl. PC (+ 8 almoços) 125 125

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 À 6ª

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

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.

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

VISTO OBRIGATÓRIO - NÃO INCLUÍDO 
As autoridades indianas exigem que os documentos de viagem (passapor-
te) tenham uma validade mínima de 6 meses.
O Governo indiano lançou o Programa e-Tourist Visa, destinado a facilitar a 
obtenção de visto para entrada no país, que abrange também, desde 15 de 
agosto 2015, os cidadãos portugueses. Assim, os cidadãos que reúnam as 
condições para obtenção de visto turístico poderão solicitá-lo 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 requerido 2 vezes em cada ano. 
Para mais informações, consultar: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

VARANASI
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Saída regular com guia acompanhante em espanhol até Agra.
Guia local (espanhol) em Orcha, Khajuraho e Varanasi.
Comboio Agra - Jhansi em classe turística com ar condicioando. 
Transfers de chegada e saída poderão eventualmente 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.

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

Nova Deli The Lalit The Suryaa
Crown Plaza Today Africa Avenue GK1

Jaipur The Lalit Royal Orchid
Golden Tulip

Marigold
Mansingh

Agra Jaypee Palace
Radisson Blu 

Ramada Plaza
Four Points by 

Sheraton

Howard
Mansingh

Khajuraho Radisson Ramada Clarks 

Varanasi Ramada Plaza
Gateway by Taj 

Rivatas by Ideal
Madin

Hotel Hindustan 
International

NORTE DA ÍNDIA  DE NOVA DELI À CIDADE SAGRADA DE VARANASI 2019


