
Delhi/ Jaipur/ Agra/ Goa/ Mumbai e Partida de Mumbai

20/31 Março 2020

Programa

20Mar  20: Sexta-feira: Saída às 17:00 de Coimbra em direção ao aeroporto de Lisboa
21 Mar 20: Sábado: Dia 01: Chegada a Delhi num voo noturno Emirates
22 Mar 20: Domingo: Dia 02: Em Delhi  
23 Mar 20: Segunda-feira: Dia 03: Delhi/ Jaipur via Samode (256 Kms/ 6-7 Horas inclui visitas) 
24 Mar 20: Terça-feira: Dia 04: Em Jaipur
25 Mar 20: Quarta-feira: Dia 05: Jaipur/ Agra (236 kms/ 6-7 Horas inclui visita a Fatehpur Sikri)
26 Mar 20: Quinta-feira: Dia 06: Em Agra 
27 Mar 20: Sexta-feira: Dia 07: Agra–Delhi 220km/ 03 horas+ Delhi/ Goa no voo SG 8144- 1750/ 2035
28 Mar 20: Sábado: Dia 08: Em Goa
29 Mar 20: Domingo: Dia 09: Goa/ Mumbai no voo AI 684- 0700/ 0815
30 Mar 20: Segunda-feira: Dia 10: Em Mumbai
31 Mar 20: Terça-feira: Dia 11: Partida de Mumbai/ Regresso a Coimbra às 23:00
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20 Mar 20: Sexta-feira: Coimbra/Aeroporto Lisboa

• Saída de Coimbra às 17:00 em direcção ao Aeroporto Lisboa em autocarro de Turismo

21 Mar 20: Sábado: Dia 01: Chegada a Delhi num voo noturno 

• Chegada a Delhi de avião às 15:00
• Assistência à chegada e transfer para o hotel 
• Alojamento no hotel

22 Mar 20: Domingo: Dia 02: Em Delhi  

• Pequeno-almoço no hotel
• De manhã visita à parte antiga de Deli - a cidade murada com 300 anos construída pelo imperador

Shah Jehan em 1648 como a sua capital e batizada com o seu nome. Prosseguir com passagem pelo
Forte Vermelho (fechado á segunda-feira) construído de arenito vermelho. Em frente ao forte estão a
cúpula preta e branca e os minaretes da Jama Masjid, a mesquita mais elegante da Índia. Passar por
Kotla Firoze Shah, ruínas de um antigo forte do século XIV e o Pilar Ashokan do ano 3 aC. De seguida,
visita ao Raj Ghat, onde Mahatma Gandhi foi cremado em 1948. A condução na parte antiga da cidade
está sujeita a restrições de tráfego. Uma volta de “rikshaw” pela parte antiga de Delhi

• Almoço no hotel
• Mais tarde visita a Nova Deli - a nova capital projetada por Sir Edward Lutyens. Passar pelo Palácio

Presidencial, pelo Rashtrapati Bhavan e pelos edifícios do secretariado - o centro de toda a atividade
governamental e pela avenida principal, o impressionante Rajpath até ao arco memorial da Primeira
Guerra Mundial, a Porta da Índia, o Edifício do Supremo Tribunal e o Forte Velho. Visita ao Qutub
Minar,  com  72  metros  de  altura  e  as  ruínas  da  Mesquita  Quwat-ul-Eslam  (Luz  do  Islão).  Veja  a
curiosidade mais antiga de Deli, o Pilar de Ferro não-codificado, que remonta ao século IV dC.

• Jantar e alojamento no hotel

23 Mar 20: Segunda-feira: Dia 03:   Delhi/ Jaipur via Samode (256 Kms/ 6-7 Horas incluindo visitas)   

• Pequeno-almoço no hotel

• De manhã prosseguir para Jaipur via Samode

• Almoço no Palacio de Samode  

• Depois da visita a Samode, continuar a viagem para Jaipur e á chegada check in no hotel

• No fim do dia visita ao Templo Birla. Este templo constitui uma das principais atrações de Jaipur. O
Templo Birla situa-se próximo do forte Moti  Dungri.  Este Templo é impressionante, quando é bem
iluminado durante a noite. O enorme templo foi construído durante o ano de 1988, pelo “Birla Group
of Industries”, um dos magnatas empresariais da Índia. O templo é dedicado ao deus Vishnu (Narayan),
o preservador e sua consorte Lakshmi, a deusa da riqueza.

• Jantar e alojamento no hotel

24 Mar 20: Terça-feira:   Dia 04: Em Jaipur  

• Pequeno-almoço no hotel

• De manhã visita ao Forte Amber – apenas a 7 milhas norte de Jaipur está situado Amber com o seu
palácio-fortaleza cor de mel nas colinas Aravalli, onde se pode andar de elefante. Foi descrito como "a
bela adormecida do Rajastão". O exterior sombrio desmente a riqueza dos apartamentos reais que
abrem para impressionantes vistas do desfiladeiro. Também possui uma Câmara de Espelhos. O “Hall
of Victory” apresenta uma galáxia de arte decorativa - painéis de alabastro com obras de incrustação
dos mais tenros tons

• Almoço no hotel

• De tarde, passeio pela cidade de Jaipur- É a cidade que tem o “tom do pôr do sol de outono”, paragem
para uma foto no Hawa Mahal (Palácio dos Ventos) um edifício elaborado incrustado com delicadas
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telas de favo de mel e varandas esculpidas das quais as damas reais, confinadas aos seus aposentos,
poderiam ver o mundo lá fora. O Observatório de Jai Singh, construído no século XVII pelo fundador de
Jaipur,  que além de ser  um príncipe,  também era soldado,  astrónomo e construtor.  O Palácio  da
Cidade, agora um museu, contém belas pinturas de Rajput e Moghul, manuscritos raros e um arsenal
de armas

• Jantar e alojamento no hotel

25 Mar 20: Quarta-feira:   Dia 05: Jaipur/ Agra (236 kms/ 6-7 Horas incluindo visita a Fatehpur Sikri)  

• Pequeno-almoço no hotel

• Prosseguir de manhã para Agra na rota de Fatehpur Sikri-37 kms a oeste de Agra fica a cidade fantasma
de Fatehpur Sikri- um poema épico em arenito vermelho, construído pelo Imperador Akbar, o Grande,
em 1569 e deserta 14 anos depois porque o seu suprimento de água falhou. Os seus gloriosos pátios e
palácios  evocam  sonhos  do  passado  misterioso.  O  Panch  Mahal,  um  edifício  estranho  que  se
assemelha  a  um  templo  budista,  um  pátio  que  era  o  Salão  da  Audiência  Pública,  e  o  Pachchisi
pavimentado com preto e branco onde o  Imperador jogava xadrez usando garotas  escravas  como
figurinhas

• Depois da visita, prosseguir para Agra e à chegada check-in no hotel

• Almoço tardio no hotel

• Visita noturna ao túmulo de Itmad-ud-Daulah, pai da rainha Nur Jehan - um túmulo de dois andares
com mosaicos em pedras semipreciosas incrustadas

• Jantar e alojamento no hotel

26     Mar 20: Quinta-feira:   Dia 06: Em Agra   

• Chá/ Café no hotel 

• Visita ao Taj Mahal  - a maior história de amor já contada. Com a morte de sua amada esposa Mumtaz
Mahal,  em  extravagância  selvagem,  Shahjehan  construiu  este  memorial  para  ela.  20.000  homens
trabalharam por mais de 17 anos para construir essa riqueza de mármore branco e pedras preciosas.

• De regresso ao hotel, pequeno-almoço

• Visita posterior ao Forte de Agra – por detrás das suas paredes de arenito vermelho conta-se a história
do Império Moghul. A parte mais impressionante do Forte é o Dewan-e-Am, onde o Imperador se
sentou no seu trono para dispensar  seus súbditos e os Dewan-e-Khas e  onde recebeu dignitários
estrangeiros.

• Almoço no hotel

• De tarde visita a Sikandra, o local do tumulo de Akbar. O mausoléu do imperador fica dentro de um
enorme  jardim.  Os  finos  minaretes  da  imponente  porta  de  entrada  brotam  de  uma  riqueza  de
trabalhos em pedra de Moghul. Cada andar do mausoléu de quatro andares é uma série de arcadas,
afinando para um claustro de mármore que parece flutuar no topo. A lenda diz que o pedestal na
câmara do sepulcro apoiou o diamante Kohinoor

• Jantar e alojamento no hotel

27 Mar 20: Sexta-feira:   Dia 07:   Agra–Delhi 220km/ 3-4 horas + Delhi/ Goa no voo SG 8144- 1750/ 2035  

• Pequeno-almoço no hotel

• De manhã prosseguir via terrestre para Delhi e à chegada transfer para o hotel Holiday Inn Aerocity ou
similar (Muito próximo do aeroporto)

• Almoço no hotel

• Depois do almoço transfer para o Aeroporto e embarque no voo para Goa

• Assistência á chegada e transfer para o hotel

• Jantar e alojamento no hotel 
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28 Mar 20: Sabado:   Dia 08:   Em Goa  

• Pequeno-almoço no hotel

• Pela  manhã,  visita  á  Basílica  do  Bom  Jesus  que  abriga  os  restos  mortais  de  São  Francisco  Xavier
guardados num rico  caixão,  e  á  Catedral  da Sé (1510),  uma imponente estrutura branca com um
grande  interior  barroco.  É  a  mais  imponente  de  todas  as  igrejas  da  Velha  Goa.  O  seu  interior
abobadado com a insígnia do rei de Portugal, 14 altares em relevo em ouro e arcos dóricos oprimem o
visitante devido à sua grandeza. A catedral tem cinco sinos, dos quais um é o famoso “Golden Bell”, o
maior de Goa e um dos melhores do mundo. É dedicado a Santa Catarina, que foi martirizada por
preferir o convento a um rei.

• Almoço no hotel/ restaurante na área de Panjim 

• Após o almoço, visita a Dona Paula, ponto de referência e uma zona de piquenique com o nome de
uma senhora portuguesa que perdeu o coração para um rapaz chamado Gaspar Dias com trágicas
consequências. A partir daqui pode-se ter uma vista maravilhosa de “Marmagoa Harbour Pass” pela
praia de Miramar. De seguida prosseguir para a capital de Panjim Goa que está situada na margem
esquerda do rio Mandovi (150 kms de comprimento com a sua fonte em Bhimgod nas montanhas
Sahyadri). Uma pequena cidade dotada do charme singular que caracteriza as vilas da velha Goa, uma
profusão de praças, avenidas largas e ruas estreitas de paralelepípedos que serpenteiam as partes mais
antigas da cidade com seus telhados e varandas que lembram os colonos ibéricos, tempo ainda para
ver a Igreja da Imaculada Conceição, com uma escada em ziguezague

• Jantar e alojamento no hotel

29 Mar 20: Domingo:   Dia 09:   Goa/ Mumbai no voo AI 684- 0700/ 0815  

• Chá/ Café no hotel

• De manhã, transfer para o aeroporto para conexão do voo para Mumbai 

• Assistência à chegada e transfer para o hotel 

• Pequeno-almoço no hotel 

• Pela manhã visita ao Museu do Príncipe de Gales (fechado às segundas-feiras), que abriga uma variada
coleção de porcelanas chinesas, pinturas em miniatura e esculturas. Passeio pela “Marine Drive”, que é
conhecida como o Colar da Rainha (Queen’s Necklace).

• Almoço tardio no hotel

• Resto do dia livre

• Jantar e alojamento no hotel

30 Mar 20: Segunda-feira:   Dia 10:   Em Mumbai  

• Pequeno-almoço no hotel

• Pela manhã, visita à Porta da Índia, o principal marco de Mumbai. Este arco de basalto amarelo foi
erguido à beira-mar em 1924 para comemorar a visita do rei George V a esta colónia em 1911. A igreja
afegã foi construída em memória dos que morreram na Primeira Guerra do Afeganistão. Passar pelo
tribunal de Mumbai e pelo antigo Secretariado, construído em estilo gótico. O edifício da universidade,
muito ornamentada, com a sua Torre do Relógio Rajabhai de 280 pés de altura, o colorido Mercado
Crawford, a Fonte Flora na grande e movimentada praça no coração da cidade, ver o memorial de Haji
Ali, um santo muçulmano, este santuário incomum fica situado numa ilha a 500m no mar e está ligado
por uma ponte para o continente. Parar no Templo Jain e visita  a “Mani  Bhavan”,  onde Mahatma
Gandhi ficou durante as suas visitas a Mumbai

• Almoço no hotel Fariyas

• Resto do dia livre

• Jantar e alojamento no hotel
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31 Mar 20: Terça-feira: Dia 11: Partida de Mumbai 

• Transfer para o Aeroporto de Mumbai para conexão com o voo de regresso

• Chegada a Coimbra às 23:00 em autocarro de Turismo
Fim dos serviços

 

Hoteis Previstos Noites

Delhi  The Grand New Delhi 5* 2

Jaipur Hilton Jaipur 5* 2

Agra Jaypee Palace 5* 2

Goa Vivanata by Taj 5* 2

Mumbai Hilton Mumbai 5* 2

Preço por pessoa em quarto duplo
30 Participantes

Suplemento individual Visto
obrigatório

2 180,00€ 600,00 € 150,00 €

Os preços incluem os seguintes serviços: 

• Transferes Coimbra/Aeroporto Lisboa/Coimbra

• Assistência à chegada/partida nos aeroportos, hotéis pelo representante da Destinos India (Em Inglês)

• Transferes de chegada/partida, excursões, tours e viagens via terrestre de acordo com o programa
utilizando carro confortável, com ar condicionado disponível para o número total de pessoas 

• Bagageiros no Aeroporto/Hotel (01 peça de bagagem por pessoa)

• Guia em português/espanhol que acompanham o grupo desde a chegada até a partida no setor Delhi /
Jaipur / Agra / Delhi. No entanto, em Goa, o guia será em Inglês, uma vez que o Guia em Português não
está disponível e em Mumbai deverá ser fornecido um guia local em espanhol.

• Alojamento para o número total de 10 noites partilhando quarto twin com pensão completa de acordo
com o programa

• Passeio de rickshaw em Delhi em “Chandani Chowk”

• Passeio de rickshaw em Jaipur durante um tour/visita a um bazar local

• 2 garrafas de água (500 ml cada) disponivel no autocarro durante o “tour” e nos transferes entre
cidades, por pessoa e por dia

• Passeio de jeeps para ver os elefantes

• Todas as taxas aplicadas no hotel/transporte incluindo os 5.0% de taxas de serviço

Os preços não incluem os seguintes serviços:

Quaisquer outros serviços que não os mencionados acima ou quaisquer itens de natureza pessoal como,
telefonemas, lavanderia, bebidas ou gorjetas etc.

Política de bagagem:

• 1 bagagem de cabine até 7 kgs;

• 1 bagagem de porão até 15 kgs;
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Notas:

• Necessário passaporte com validade mínima de 6 meses após o fim da viagem (deixar cópia no acto de
inscrição);

• O visto deve ser tratado até 21 Dezembro 2019, para pedidos após essa data, acresce taxa de urgência;

• Todos os pedidos de vistos na Embaixada da India, exigem a presença do requerente para recolha de
dados biométricos. A entrada de pedidos de vistos bem como a recolha dos dados biométricos estão
sujeitos a marcação de entrevista prévia, em dia e hora a marcar;

• A ordem das visitas pode ser trocada, sem prejuízo ao programa proposto;

• Viagem sujeita a mínimo de 30 participantes, caso este número não seja atingido, os valores poderão
ter de ser revistos.

 Detalhes dos monumentos para os quais estão incluídas as taxas de entrada (visita única):

Cidade Monumentos 

Delhi  Qutub Minar/ Humayun’s Tomb

Jaipur Amber Fort / City Palace/ Observatory

Agra Fatehpur Sikri/Agra Fort / Taj Mahal/ Itmad-ud-daulah/ Sikandra

Goa Archeological Museum

Mumbai Museum/ Mani Bhawan
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