6ª GRANDE VIAGEM DA TURICORDIA

ÍNDIA “A MAGIA DAS CORES”
DE 28 FEVEREIRO A 9 DE MARÇO 2020
ITINERÁRIO DA VIAGEM:
28 fevereiro (6ª Feira) – LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto de Lisboa (3 horas de antecedência) para formalidades de embarque. Partida em
Voo Emirates às 13h35 com destino ao Dubai. Noite e refeição a bordo. Mudança de avião e continuação da
viagem pelas 04h20 com destino a Nova Deli. Chegada ao aeroporto de Nova Deli pelas 08h55 (já do dia
seguinte). Formalidades de desembarque. Transporte para o hotel. Assistência com rituais Moulin.
29 fevereiro (Sábado) – DUBAI / DELI
Check-in e alojamento. Almoço no hotel. Em hora a indicar
localmente, saída visita à parte antiga da cidade de Deli, com especial
destaque para o memorial Raj Ghat, o mais marcante símbolo da
nação indiana, local onde foi cremado Mahatma Gandhi, o Forte
Vermelho e a mesquita de Jama Masjid, a maior mesquita da India.
Daqui iremos embarcar num riquexó passando pelas ruas estreitas do
bairro de Chandani Chowk. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
01 março (Domingo) – DELI / AGRA
Pequeno-almoço no hotel. Check-out. Partida para visita a Nova Deli,
inaugurada em 1931 pelos Britânicos. Destacamos a Porta da India
(monumento com um arco alto majestoso, de 42 metros de altura,
construído como um memorial para os 70 mil soldados que perderam
as suas vidas na primeira guerra mundial. Debaixo do arco, arde a
chama eterna para honrar a memória dos soldados desconhecidos),
passagem pela residência oficial do Presidente Indiano, o Parlamento,
o Qutub Minar e as ruinas da mesquita de Quwat-ul-Eslamb. Almoço
em restaurante local. Saída em direção a Agra (204km/5h). Chegada
ao hotel. Jantar e alojamento.
02 março (2ª Feira) - AGRA /JAIPUR
Pequeno almoço no hotel. Check-out. Saída para a visita do
monumento que carateriza mundialmente Agra, o TAJ MAHAL,
considerado uma das sete maravilhas do mundo. Tempo para admirar
a beleza e a harmonia deste mausoléu de mármore branco, salpicado
de incrustações de pedras preciosas e semipreciosas. É um
monumento ao amor, pois foi o imperador Shah Jahan que o mandou
construir em memória de sua esposa favorita, Aryumand Banu Begam,
a quem chamava de Mumtaz Mahal (“A joia do palácio”). Ela morreu
após dar à luz o 14º filho. O Taj Mahal levou 22 anos a ser construído
e foram necessários 20 mil homens. De seguida visita do Forte de
Agra, conhecido como o lugar e fortaleza do império mogol durante
várias gerações. Esta era a sede do governo e da administração dos
Mogóis e a sua estrutura atual deve as suas origens a Akbar, que ergueu
as muralhas, portões e os primeiros edifícios nas margens orientais do
rio Yamuna. Almoço no hotel. Saída para Jaipur (240 km/05h30),
visitando Fatehpur Sikri durante a rota. Esta cidade deserta foi
construída pelo grande imperador mogol Akbar como sua capital e
palácio no final do século XVI. Foi a capital do império mogol durante
10 anos e pouco depois abandonada quando os poços locais secaram.
Hoje em dia a cidade permanece tal e qual como era há 300 anos atrás.
Repleta de palácios e mesquitas. Neste local iremos visitar o Diwan-iAam, o Diwan-i-Khas, o palácio Jodhabai e o Panch Mahal. Continuação da viagem até Jaipur. Chegada ao
hotel, check-in, jantar e alojamento.

03 março (3ª Feira) - JAIPUR
Após o pequeno-almoço, partiremos para Amber, a 11km de Jaipur,
que foi capital do Rajasthán durante 6 séculos. Está rodeada por
montanhas fortificadas com restos de muralhas de estilo Rajput, cujas
silhuetas recordam vagamente o aspeto da Grande Muralha da China.
No percurso para o Forte de Amber, breve paragem para fotografias,
junto ao original e belíssimo Hawa Mahal conhecido como Palácio dos
Ventos, um dos mais famosos monumentos de Jaipur. Continuamos
para a visita do esplendido Palácio-Forte, antiga cidadela dos Reis
Kachawaha até 1727, altura em que a capital da Índia passou a ser
Jaipur, começa pelo com uma interessante experiencia junto ao
pequeno lado Maota, subida feita por elefantes, tipicamente
enfeitados segundo o antigo costume da corte. Almoço num
restaurante local. Da parte da tarde, continuação da visita da
destacando-se o Palácio da Cidade de Jaipur, que é um complexo
impressionante de palácios requintados, jardins, pátios, arte
decorativo e de portas esculpidas. O museu do palácio conta com uma
excelente coleção de armas, manuscritos raros e pinturas sobre seda.
Deslocação pedonal até ao colossal Observatório Astronómico
“Jantar Mantar” mandado construir pelo marajá Sawai Jai Singah em
1726, um dos maiores do mundo construído em pedra e mármore e
que faz previsões precisas até aos dias de hoje.
À noite, frequente um cinema local, o Raj Mandir. Este é o maior
cinema e mais e famoso no país. As suas enormes escadarias, luzes
coloridas e lâmpadas de cristal dão ao edifício uma enorme beleza que
relembra os primeiros anos da sétima arte, quando o cinema era ainda
um espetáculo na qual o público vinha para ser surpreendido. Aqui irá
assistir um filme da Bollywood neste cinema no idioma nativo.
Duração: 1-3 horas (flexível). Regresso ao hotel para jantar e
alojamento.
04 março (4ª Feira) – JAIPUR / BANGALORE
Pequeno-almoço no hotel, check-out e transfer para o Aeroporto de
Jaipur. Voo às 09h00 com destino a Bangalore. À chegada a Bangalore
pelas 11h30, assistência do guia e transfer para o hotel. Almoço no
Hotel. De tarde, iremos fazer uma visita ao Palácio de Bangalore,
construído pelo rei Wodeyar em 1887. Este palácio foi inspirado no
castelo de Windsor com detalhes góticos como as janelas e ameias. De
seguida visitaremos o jardim botânico de Lal bagh criado desde a era
da ocupação muçulmana e que hoje oferece uma enorme variedade
de arvores centenárias, fontes, piscinas de lótus e que conta com uma
grande variedade de plantas conservadas em vários terraços. Por fim
faremos uma paragem no Bull Temple, também conhecido como o
templo Nandi, sendo um dos templos mais antigos da cidade. É
popularmente conhecido como “Dodda Basavana Gudi” pelos locais e é
o maior templo dedicado a Nandi, o touro, conhecido como o “vahana”
(veiculo) de Lord Shiva e a divindade guardiã da habitação. De acordo
com as tradições hindu, este templo é um destino obrigatório de todos
os seguidores de Shiva. Retorno ao hotel para o jantar e alojamento.
05 março (5ª Feira) - BANGALORE / GOA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Saída para Visita ao Palácio de
Tipu Sultan, construído entre 1781 e 1791 (residência de verão do
governador). De seguida visita a Nandi Hills (60 Km/1 hora de
Bangalore) que durante o período Chola tinha o nome de Ananda Giri,
que significa a colina da felicidade. Nandi também é chamado de
Nandidurga devido ao forte aqui construído pelo governante Tippu
Sultan. Aqui encontra-se um templo de Nandi de 1300 anos de estilo,
um antigo tempo de Lord Shiva e templo Parvati, também com
presença nesta colina. O Templo Bhoga Nandeeshwara, na aldeia de
Nandi, é um dos mais antigos de Karnataka, datado do século IX.
Almoço no hotel do Aeroporto. Voo de Bengalore para Goa às 12h40. Transfer para o hotel, check-in, jantar e
alojamento.

06 março (6ª Feira) – GOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visitar Goa, a capital da antiga
colónia Portuguesa. Hoje, a parte antiga de Goa é um local sereno com
igrejas majestosas e catedrais imponentes. Tudo isto remonta a uma
época gloriosa quando Goa era um centro de atividades para os
governantes Portugueses que pretendiam tornar este lugar como uma
segunda Lisboa. A Antiga Goa é famosa pelas suas igrejas e catedrais e
é ainda o coração espiritual do cristianismo. Iniciaremos a visita pela
famosa Basílica de Bom Jesus que é uma das igrejas mais antigas de
toda a Índia com piso de mármore incrustado com pedras preciosas e
com altares elaborados. Também é o local de peregrinação para cristãos
e hindus que prestam homenagem aos restos mortais de São Francisco
Xavier consagrado num caixão de prata desde 1553. De seguida visita
da imponente Sé Catedral de Santa Catarina – a maior igreja na Ásia
com 14 altares, um corredor de 80m e 5 sinos incluindo o Sino Dourado,
que se diz ser um dos melhores no mundo. Visita da igreja de S. Cajetan,
sendo este uma réplica da praça de São Pedro em Roma. Durante a sua
visita também irá visitar a Porta de Goa. Almoço no hotel Panjim Inn–
uma antiga mansão portuguesa convertida num hotel. Apos almoço,
visita da catedral de Panjim também conhecida como “Igreja da
Imaculada Conceição”. Continuação a pé até ao Bairro Fontainhas
(bairros latinos) – uma área de património onde ainda se consegue ver
a influência da arquitetura Portuguesa - e mais tarde irá visitar a área
de São Tomé no extremo norte de Fontainhas, onde se situam casas bem
conservadas e pintadas com as cores pastéis habituais. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
07 março (Sábado) - GOA
Pequeno almoço no hotel e dia livre para atividades de lazer (como
sugestão uma ida às famosas praias de Goa) com todas as refeições
incluídas no hotel.
08 março (Domingo) – GOA / BOMBAIM
Pequeno-almoço no hotel, check-out e transfer para o aeroporto de Goa
com destino a Bombaim. Chegada e inicio da visita da cidade
oficialmente chamada de Mumbai. Durante esta excursão faremos uma
paragem para fotos em Dhobi Ghat, uma enorme lavandaria ao ar livre.
De seguida visita do monumento de Mani Bhavan (memorial a Ghandi).
Este memorial está localizado no local onde o pai da nação ficou nas suas
primeiras visitas a Bombaim. De seguida continuação até Malabar Hill
através da Torre do Silêncio – uma construção em pedra redonda na qual
os Parses colocavam os seus mortos para serem devorados pelos abutres.
Aqui também se situam os Jardins Suspensos. Seguimos até Marine
Drive junto ao mar até Front Boulevard. Almoço num restaurante local.
De seguida paragem na ornamentada estação Victoria Términus.
Continuação até à Torre de Rajabai, situada dentro das instalações do
forte da universidade de Mumbai. O topo da cúpula é ornamentado com
16 estátuas que retratam várias castas indianas. Em seguida visitaremos
o Portal da Índia – um dos marcos mais importantes de Bombaim,
construído para receber a visita do rei George e da rainha Mary para a
Índia em 1911. Para finalizar iremos visitar o colorido mercado Crawford
na movimentada e grade praça no coração da cidade de Mumbai. Depois
da visita transfer para o hotel, check in, jantar e alojamento.
09 março (2ª Feira) - BOMBAIM / DUBAI / LISBOA
Pequeno almoço no hotel, check-out e transfer para o aeroporto para formalidades de embarque. Partida de
Bombaim às 10h00 com destino as Dubai com hora prevista de chegada às 12h10. Mudança de Voo. Continuação
da Viagem às 14h35 com chegada ao aeroporto de Lisboa prevista para as 19h15. Fim do programa. Regresso
dos participantes aos seus locais de origem.

PREÇO DA VIAGEM:

VIAGEM À INDIA “A Magia da Cores”
De 28 Fevereiro a 9 Março 2020

PREÇO POR PESSOA
Em quarto duplo
Em quarto individual
3295 €
4180€

HOTEIS PREVISTOS:
Cidade

Nome do hotel

Categoria quarto

Noite(s)

Deli
Agra
Jaipur
Bangalore
Goa
Mumbai

The Leela Ambience Convention
Taj Convention & Centre
Radisson City Centre
Gokulam Grand Hotel & Spa
The Leela Goa
Hilton Mumbai Airport

Premier Room
Superior Room
Superior Room
Standard Room
Lagoon Terrace Room
Deluxe Room

29 Fevereiro
1 Março
2/3 Março
4 março
5/6/7 março
8 março

VOOS PREVISTOS:

SERVIÇOS INCLUIDOS:
 Voo Emirates em classe económica com 1 bagagem de mão e de porão;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 395.00 EUR;
 Voos internos em classe económica com bagagem de porão de 15kg e 7 kg de bagagem de mão;
 Estadia de 9 noites nas categorias acima mencionadas e em regime PC sem bebidas;
 Todos os transfers em privado com ar condicionado;
 Todas as entradas nos monumentos mencionados no itinerário;
 Guia de língua espanhola em Deli – Agra – Jaipur;
 Guia de língua portuguesa em Goa;
 Guia de língua espanhola em Mumbai;
 Passeio em riquexó em Deli (durante o city-tour);
 Subida em Elefante para o Forte Amber em Jaipur (sujeito a disponibilidade);
 Seguro Victoria Solférias Multiviagens Operador CC;
 Visto Online de entrada na India.
SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS:




Despesas de carácter pessoal e todos os serviços não mencionados;
Gratificações.

