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RAJASTÃO - PALÁCIOS DOS MARAJÁS     ÍNDIA 2019   

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: IN033

VOOS  

MÍN.2 PAX MÍN.6 PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base Lisboa 895 620
Total com Taxas LH : 405 1300 1025
Supl. Quarto Individual 210 210
Supl. PC (+ 8 almoços) 85 85

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base Lisboa 960 695
Total com Taxas LH : 405 1365 1100
Supl. Quarto Individual 275 275
Supl. PC (+ 8 almoços) 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base Lisboa 1055 790
Total com Taxas LH : 405 1460 1195
Supl. Quarto Individual 345 345
Supl. PC (+ 8 almoços) 115 115

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

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Jaipur

Agra

Nova Deli

ÍNDIA

Bikaner Mandawa

Pushkar

2

2
1 1

1 2

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

Nova Deli Lalit Crown Plaza Today
The Suryaa Africa Avenues GK1

Mandawa Alsisar Mahal Vivana Haveli Desert n Dunes

Bikaner Gajner Palace Ganga Mahal Chirag 

Pushkar Aaram Bagh Dera Masuda Pushkar Bagh 

Jaipur The Lalit Golden Tulip Paradise 
Mansingh 

Agra Jaypee Palace
Radisson Blu 

Ramada Plaza
Four Points by 

Sheraton 

Mansigh
Howard

 JAIPUR

7º 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 Forte. Regresso a Jaipur 
para descobrir a cidade rosa do Rajastão com passagem 
pelo Palácio dos Ventos (Hawa Mahal). Visita do Palácio do 
Marajá e do Observatório Astronómico. Jantar e alojamen-
to. (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 suficientes, dado o elevado número 
de turistas, a subida ao Forte será feita a bordo de um jeep.

8ºDIA: 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 
Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Tarde livre 
para se perder no vaivém de bicicletas, carroças e carros 
antigos, cruzando-se com as vacas sagradas e desvendan-
do a herança cultura e arquitetónica de Agra. Levante o véu 
da pobreza e da sujidade e descubra uma cidade exótica e 
colorida de sorriso no rosto. Jantar e Alojamento.  (Almoço 
incluído na Opção PC)

10º DIA:  AGRA - NOVA DELI - ...  PA
Pequeno-almoço. Check-out por volta das 12h00. Saída em 
direção ao aeroporto internacional de Nova Deli para em-
barcar em voo de regresso à sua cidade de origem, via uma 
cidade de conexão. Noite e refeições a bordo. 

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

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

IN033 11 8 620 €

+ TAXAS DE AEROPORTO LH 405€  TOTAL 1.025€ (MÍN.6 PAX)

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 de conexão. Chegada, formalida-
des aduaneiras e assistência pelo nosso representante local. 

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 con ti-
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 e aloja-
mento. (Almoço incluído na Opção PC) 

3º DIA:  NOVA DELI - MANDAWA  MP
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, saída em direção 
a Mandawa. Fundada em 1755 por Thakur Nawal Singh, 
esta pequena povoação está repleta de “Havelis”, mansões 
privadas, habitadas por comerciantes ricos e governantes, 
com um significativo valor histórico e arquitetónico. Pinta-
dos no seu exterior com representações de deuses, animais 
e cenas da colonização britânica, os “Havelis” guardam no 
seu interior a verdadeira forma de vida do Rajastão. Chega-
da e check-in no hotel. De tarde, visita dos “Havelis” mais 
importantes. Jantar e alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

4º DIA:  MANDAWA - BIKANER  MP
Pequeno-almoço.  Por volta das 07h30, partida com desti-
no a Bikaner, uma “cidade-fortaleza” rodeada de muralhas 
e construída em arenito vermelho. Situado numa encruzil-
hada, este chegou a ser um local estratégico no percurso 
das caravanas que seguiam a Rota da Seda. De tarde, reali-
zação de um passeio de coche pela cidade para conhecer o 
Forte de Junagarh. Check-in no hotel. Jantar e alojamento. 
(Almoço incluído na Opção PC)

5º DIA:  BIKANER - PUSHKAR  MP
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, partida com desti-
no a Pushkar. Chegada, check-in no hotel. De tarde, visita 
guiada dos templos em Pushkar com destaque para o único 
templo dedicado ao deus Brahma (o deus criador segundo 
a mitologia hinduísta) e para os “ghats” (escadarias) do 
lago sagrado de Pushkar. Passeio pelos seus mercados de 
forma a observar a vida rural do Rajastão. Jantar e aloja-
mento. (Almoço incluído na Opção PC)

6º DIA:  PUSHKAR - JAIPUR  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. De tarde, visita panorâmica com pas-
sagem pelo Albert Hall (vista exterior), palácio construído 
pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do rei Jorge 
de Inglaterra. Para finalizar, visita do templo hinduísta de 
Birla, assistindo ao ritual cerimonial. Jantar e alojamento.  
(Almoço incluído na Opção PC) 

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo 2 participantes
Saída regular com guia acompanhante em espanhol.
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.

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

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.

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

ABRIL A 15 SETEMBRO 2019


