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Índia
Nepal & Sri Lanka
A LUSANOVA desenha e organiza viagens desde 1959,
sendo reconhecida pelos seus clientes pela qualidade dos
seus produtos e pelo apoio prestado a todos os seus parceiros de negócio.

O que nos diferencia:
• Empresa portuguesa, familiar e com 60
anos de existência
• Empresa especialista em viagens organizadas para todo o mundo

Com uma equipa de profissionais experientes, trabalhamos
com todas as redes de agências de viagens do País e dispomos de uma rede selecionada de agentes locais em todos
os nossos destinos.

• Empresa com um serviço centrado na
satisfação do cliente
• Empresa com equipas de profissionais
conhecedores de todos os nossos destinos

Na LUSANOVA acreditamos que não se deve limitar a liberdade de quem viaja, de modo a que a escolha do que visitar
seja uma condição essencial para que o viajante possa conhecer e disfrutar de experiencias únicas e autênticas em
cada País que visita.

• Empresa que respeita a liberdade de
quem viaja

Nesse sentido, em cada um dos nossos catálogos pode encontrar uma variada selecção de viagens, com itinerários e
serviços, que lhe permitem viajar em segurança, com qualidade e no respeito pela liberdade de cada um.

Simbologia
Produto com reserva online

Juntos pelo mundo desde 1959.

Siga-nos nas redes sociais:

Produto recomendado para luas-de-mel

Este catálogo foi produzido com papel proveniente de florestas autossustentáveis e amigas do
ambiente, tal como indicado pelo certificado FSC ® (Forest Stewardship Council).
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Namaste!
Este tradicional gesto, efectuado com as mãos juntas, representa a hospitalidade e a cultura do povo. A Índia é a terra da fantasia e das
cores vibrantes, uma mescla de culturas, gentes e tradições, provocando ao viajante a sensação imediata de estar muito longe de sua
própria terra e despertando intensamente todos os seus sentidos. Um país grandioso, cheio de contrastes paisagísticos, desde as montanhas dos Himalaias até às férteis planícies do Ganges; do rico Rajastão dos Marajás até à reverenciada cidade sagrada de Varanasi.
Berço do budismo e do hinduísmo, oferece um passado glorioso com mais de 5000 anos de história, espelhado nos seus sumptuosos
templos, palácios e fortalezas. Uma viagem à Índia não deixará ninguém indiferente!

Destaque
Delhi: capital, e porta de entrada da Índia divide-se em 2 cidades: a antiga, de influência muçulmana, que alberga muitas mesquitas, monumentos e fortes; e a Nova
Delhi, a capital imperial criada pelos britânicos, com monumentos relacionados com
as suas conquistas, arranha-céus e bairros bem planeados. A cidade representa na
perfeição a diversidade cultural indiana, resultado das várias dinastias e impérios
que a comandaram e que fazem dela uma das urbes mais exóticas e impressionantes do mundo.
Agra: onde o visitante entra num mundo de edifícios contrastantes de pedra
vermelha e mármore branco. Abriga o famoso Taj Mahal - nos anais da história
não existe tão grande prova de amor. É uma das mais belas e perfeitas obras já
executadas, o resultado do desespero e da loucura por um amor perdido.
Jaipur: a “cidade rosa” e capital do Rajastão, é uma das urbes mais fascinantes
da Índia, repleta de palácios, muralhas, fortes, templos escondidos e outros edifícios históricos em sua maioria construídos em pedra cujo tom rosado determina o
aspecto pitoresco desde lugar encantador.
Udaipur: “a cidade branca”, capital do antigo reino Mewar, uma das cidades mais
românticas do Rajastão, rodeada pelas colinas Aravali, com formosos lagos e palácios
de mármore construídos sobre esplendorosos jardins.
Jodhpur: localizada no deserto de Thar, em pleno Rajastão é a “cidade azul”,
devido à cor dos seus edifícios. Cresceu em redor da fortaleza de Mehrangarh,
que alberga numerosos palácios, templos e havelis. A cidade é famosa pelo artesanato requintado, música e folclore.
Jaisalmer: “a cidade dourada”, devido à cor das dunas que a rodeiam, possui
um dos maiores fortes do mundo em pleno deserto; é o sítio ideal para fazer um
safari de camelo.

Varanasi: ou Benares, diz-se que é a cidade habitada mais antiga
do mundo e a mais santa das cidades hindus. Localizada nas margens
do mítico Ganges onde os peregrinos se reúnem ao amanhecer para
se banharem nos “ghats” do rio, proporcionando fantásticos rituais de
purificação.
Khajuraho: capital da dinastia Chandela durante os séculos X e XI, tem um
complexo de templos com 1000 anos, famoso pelas suas esculturas eróticas de
pedra.
Amritsar: localizada no estado de Punjab, o seu nome significa “O Reservatório do Néctar da Imortalidade”; é uma das mais antigas e fascinantes cidades da
Índia e é o centro da religião Sikh.
Bombaim: Mumbai é a capital comercial e financeira do país e a sua cidade
mais cosmopolita, mas onde ainda é possível encontrar amostras da rica cultura
indiana, tanto em fortes, como na arquitectura de templos sagrados, na gastronomia e no glamour de Bollywood.
Goa: anteriormente uma colónia portuguesa, tem inumeráveis motivos de interesseboas praias, mercados vibrantes e coloridos, marisco abundante, edifícios ao estilo
português antigo, monumentos históricos, e um ambiente descontraído. É o destino
perfeito para terminar o seu périplo por este país.
Chennai: capital do estado do sul de Tamil Nadu, a antiga Maadras testemunhou
a chegada de portugueses, arménios, holandeses, franceses e finalmente ingleses,
sendo sede da Companhia Britânica das Índias Orientais.
Cochim: cidade costeira do estado de Kerala, uma mistura intrigante de gigantes redes de pesca, antigas sinagogas e mesquitas e casas portuguesas.

Informações Úteis - Índia / Sri Lanka / Nepal
Documentação:
Visto Índia:
Visto Sri Lanka:
Visto Nepal:
Capitais:

Passaporte com validade de 6 meses
Electrónico obtido em https://indianvisaonline.gov.
in/evisa/tvoa.html - $10 a $25
Electrónico obtido em http://www.eta.gov.lk/slvisa/ - $35
Obtido à chegada - $30 (2 fotos)
Nova Delhi / Colombo e Sri Jayawardenepura / Kathmandu

Moedas:
Línguas:
Fusos horários:
Vacinas:
Electricidade:

Rupia Indiana 1€ =80 INR / Rupia Cingalesa 1€ =200 LKR
Rupia Nepalesa 1€ = 125 NPR
Hindi e inglês
GMT +5h30 / GMT +5h30 / GMT +5h45
Não são obrigatórias
Corrente de 220v na Índia e no Nepal e 230-240v
no Sri Lanka; recomenda-se levar um adaptador universal
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra
Itinerário:

ÍNDIA
NAMASTE!

Delhi
Jaipur

Agra

✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi,
via cidade de ligação. Transporte
ao hotel. Alojamento.

paragem junto ao Palácio dos Ventos; visita ao Palácio da Cidade, um
complexo de pequenos palacetes,
jardins e pátios; e ao Observatório
Astronómico. Jantar e alojamento.

2º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga:
Forte Vermelho (exterior), opulento
edifício da época do Império Mogol;
Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó
pelos bazares de Chandni Chowk;
e Raj Ghat, o memorial a Mahatma
Ghandi. Almoço. Visita panorâmica de Nova Delhi: Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial
e edifícios governamentais, e Templo Sikh Guruduwara Bangla Sahib.
Jantar e alojamento.

5º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri /
Agra
Visita ao Poço de Chand Baori em
Abhaneri, uma das cisternas mais
profundas da Índia. Continuação
para Fatehpur Sikri, “A Cidade Fantasma”, outrora repleta de palácios
e mesquitas, abandonada por falta
de água e hoje um agradável sítio
para passear. Almoço e viagem
para Agra, nas margens do Rio Yamuna. Jantar e alojamento.

3º Dia – Delhi / Samode / Jaipur
Saída para Jaipur. Almoço no Palácio Samode, que combina o romantismo dos castelos escoceses com
a opulência dos palácios Rajput. À
tarde, panorâmica de Jaipur, a “Cidade Rosa” do Rajastão, e assistência a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla. Jantar e alojamento.
4º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um palácio clássico do Rajastão da dinastia Kachwaha. A subida far-se-á em
jeep ou em elefante (suj. a disponibilidade). Almoço. À tarde, breve
7 DIAS

DES DE

10 REFEIÇ ÕE S

6º Dia – Agra / Delhi / Porto ou
Lisboa
Visita a um dos monumentos mais
famosos do mundo - o Taj Mahal,
símbolo do amor, erigido pelo imperador Shahjahan em 1630 para alojar
os restos mortais da Rainha Mahal.
Continuação para o Forte Vermelho,
a fortaleza do Império Mogol. Almoço e viagem de regresso a Delhi.
Jantar e transporte para o aeroporto. Embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 7º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1.270€
Hoté is Pre vi sto s

Datas de Partida

Localização

(Mín. 2 participantes):

Delhi

Segundas e Quartas de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 16
de Dezembro a 4 de Janeiro)

Jaipur

Mansingh Palace / Golden Tulip / Ramada / Lemon
Clarks Amer Tree / Four Points by Sheraton /
Sarovar Premiere

Agra

Mansingh Palace

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 5 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 5 almoços e 5 jantares no
programa de 4ªs; 5 jantares no
programa de 2ªs;
• Transfers de chegada e saída
com assistência em língua
inglesa;

• Assistência pelos nossos
representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 406€ (suj.
a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos
Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva

Notas:
• O itinerário altera em função do dia da partida; este itinerário corresponde ao programa com partidas às 4ªs
• O programa com partidas às 2ªs inclui apenas 5 refeições ( jantares)
e não inclui o Palácio Samode – consulte este itinerário na pag.6 (do
1º ao 6º dia) e em www.lusanova.pt
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol): 145€ / pessoa

anos
1959

2019

3H /4H
Mint Oddles

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela
Ambience

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada

5H
Le Meridien / Taj Palace New
Delhi
Hilton /
Crowne Plaza
Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard by Marriott

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria
3H /4H
4H /5H
5H

Datas

Partidas às 2ªs*

Partidas 4ªs*

Duplo

Single

Duplo

Single

Abr-Set

1.199 €

1.330 €

1.270 €

1.402 €

Out-Mar'21

1.268 €

1.450 €

1.371 €

1.579 €

Abr-Set

1.215 €

1.409 €

1.288 €

1.482 €

Out-Mar'21

1.302 €

1.565 €

1.400 €

1.710 €

Abr-Set

1.359 €

1.618 €

1.442 €

1.701 €

Out-Mar'21

1.591 €

2.047 €

1.692 €

2.128 €

*Partidas às 2ªs = 5 refeições; partidas às 4ªs = 10 refeições
Base tarifas aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

í n d i a , n e pa l & S r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra,
Orcha, Khajuraho, Allahabad, Varanasi, Sarnath

índia
clássica

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.

Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

2º Dia – Delhi
Visita de dia inteiro a Delhi (com almoço):
Forte Vermelho (exterior), Jama Masjid, uma
das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó pelos bazares de Chandni Chowk; Raj
Ghat, o memorial a Ghandi; Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh Guruduwara
Bangla Sahib. Jantar e alojamento.

Viagem em comboio para Jhansi, e daqui
por estrada para Orcha, antiga capital de
um estado principesco com palácios e
templos construídos pela Dinastia Bundela.
Visita ao Palácio de Raj Mahal e ao Templo
de Lakshminarayan. Almoço e continuação
para Khajuraho. Jantar e alojamento.

3º Dia – Delhi / Samode / Jaipur
Saída para Jaipur. Almoço no Palácio Samode. À tarde, panorâmica de Jaipur, a “Cidade Rosa” do Rajastão, e assistência a uma
cerimónia Aarti no Templo de Birla. Jantar e
alojamento.
4º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um palácio clássico do Rajastão. A subida far-se-á em jeep ou
em elefante (suj. a disponibilidade). Almoço. À
tarde, breve paragem junto ao Palácio dos Ventos; visita ao Palácio da Cidade, um complexo
de pequenos palacetes, jardins e pátios; e ao
Observatório Astronómico. Jantar e alojamento.
5º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Visita ao Poço de Chand Baori em Abhaneri, uma das cisternas mais profundas da
Índia. Continuação para Fatehpur Sikri, outrora repleta de palácios e mesquitas e hoje
um agradável sítio para passear. Almoço e
viagem para Agra. Jantar e alojamento.
6º Dia – Agra
Visita a um dos monumentos mais famosos do mundo - o Taj Mahal, símbolo do
amor, erigido pelo imperador Shahjahan
em 1630 para alojar os restos mortais da
Rainha Mahal. Continuação para o Forte
Vermelho, a fortaleza do Império Mogol.

Hotéis Pr e vistos
3H /4H
Mint Oddles

Localização
Delhi

7º Dia –Agra / Jhansi / Orcha /
Khajuraho

10º Dia – Varanasi e Sarnath /
Delhi / Porto ou Lisboa
Antes do amanhecer navegação pelo Ganges
para observar os rituais de purificação da população e ter uma vista privilegiada dos palácios e templos em redor. Esta será uma das
experiências mais extraordinárias da viagem.
Regresso ao hotel. Excursão a Sarnath, aldeia
onde Buda deu o seu primeiro sermão, e berço
da primeira comunidade budista. Almoço em
Varanasi e voo para Delhi. Jantar e transporte para o aeroporto. Embarque com destino a
Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 11º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela
Ambience

5H
Le Meridien / Taj Palace New
Delhi

Agra

Mansingh Palace

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard by Marriott

Mint Bundala

Ramada

Radisson Jass

Varanasi

Hilton /
Crowne Plaza

3* - Placid / The Legend / Ravisha / Milan Palace
Amaaya

Rivatas

Radisson

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
3H /4H
4H /5H
5H

Agra
Allahabad
Khajuraho

Varanasi

9º Dia – Allahabad / Varanasi
Visita da cidade incluindo o Templo de Hanuman, a catedral de todos os Santos e vista
exterior de Anand Bhawan, a casa da dinastia
Nehru-Gandhi. Viagem para Varanasi, na margem oeste do rio sagrado Ganges, centro religioso e de todo o conhecimento durante anos.
Almoço. Passeio de riquexó e cerimónia Aarti
nos Ghats do Ganges. Jantar e alojamento.

Mansingh Palace / Golden Tulip / Ramada / Lemon
Clarks Amer Tree / Four Points by Sheraton /
Sarovar Premiere

Allahabad

Delhi
Jaipur

8º Dia – Khajuraho / Allahabad
Visita aos famosos templos eróticos de arquitectura hindu construídos na dinastia de Chandela. Almoço em local a definir ou em rota (lunch box) para Allahabad, situada na confluência
dos rios Ganges e Yamuna, repleta de magníficas pontes. Visita a Sangam, a confluência dos
rios, e ao seu templo. Jantar e alojamento.

Jaipur

Khajuraho
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Datas

Duplo

Single

Abr-Set

1.830 €

2.089 €

Out-Mar'21

1.939 €

2.335 €

Abr-Set

1.902 €

2.235 €

Out-Mar'21

2.130 €

2.642 €

Abr-Set

2.200 €

2.616 €

1 1 DIAS

1 8 REF EIÇ Õ E S

DESDE

1.830€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Quartas de 22 Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto 18 e 25 de
Novembro e 2,16, 23 e 30 de Dezembro)
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 18 refeições;
• Comboio Agra-Jhansi em carruagem de classe turística com ar
condicionado (“chair car”);
• Transfers de chegada e saída
com assistência em língua
inglesa;

• Assistência pelos nossos
representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 406€ (suj.
a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos
Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva

Notas:
• Dependendo da hora de chegada a Allahabad, a visita a Sangam
pode ser feita no 9º dia
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol): 230€ / pessoa

Out-Mar'21
2.588 €
3.318 €
Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

í n d i a , n e pa l & s r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1
1959

2019
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Varanasi
Itinerário:

ÍNDIA
SAGRADA

✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga: Forte Vermelho (exterior), opulento edifício da época do
Império Mogol; Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó
pelos bazares de Chandni Chowk; e Raj Ghat,
o memorial a Mahatma Ghandi. À tarde visita
panorâmica de Nova Delhi: Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh Guruduwara
Bangla Sahib. Jantar e alojamento.

Delhi
Jaipur

Agra
Varanasi

3º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao Forte
Vermelho, a fortaleza do Império Mogol. Jantar e alojamento.
4º Dia – Agra / Fatehpur Sikri /
Jaipur
Visita a um dos monumentos mais famosos do
mundo - o Taj Mahal, símbolo do amor, erigido
pelo imperador Shahjahan em 1630 para alojar
os restos mortais da Rainha Mahal. Saída para
Fatehpur Sikri, hoje uma cidade fantasma, outrora repleta de palácios e mesquitas. Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão.
Jantar e alojamento.

9 DIAS

DES DE

7 REFEIÇ Õ E S

1.440€

Datas de Partida

5º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um palácio
romântico típico do Rajastão, cuja subida
far-se-á em jeep ou em elefante (suj. a disponibilidade). Regresso a Jaipur e breve
paragem junto ao Palácio dos Ventos antes

de visitar o Palácio da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins e pátios;
e o Observatório Astronómico. Assistência
a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaipur / Delhi / Varanasi
Viagem para o aeroporto de Delhi e voo
para Varanasi, na margem do rio sagrado Ganges, centro religioso e de todo o
conhecimento durante anos, a cidade
mais sagrada do hinduísmo, vibrando
com forças cósmicas mais além do entendimento. Jantar e alojamento.
7º Dia – Varanasi
Antes do amanhecer navegação pelo Ganges para observar os rituais de purificação
da população e ter uma vista privilegiada
dos palácios e templos em redor. Esta será
uma das experiências mais extraordinárias
da viagem. Regresso ao hotel. Excursão a
Sarnath, aldeia onde Buda deu o seu primeiro sermão, e berço da primeira comunidade
budista. Ao entardecer, passeio de riquexó e
cerimónia Aarti nos ghats do Ganges (sujeito
ao nível da água). Jantar e alojamento.
8º Dia – Varanasi / Delhi / Porto ou
Lisboa
Manhã livre. Transporte para o aeroporto e
voo para Delhi. Jantar em restaurante perto do
aeroporto. Embarque com destino a Portugal.
Noite e refeições a bordo.
✈ 9º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre vi sto s

(Mín. 2 participantes):
Segundas de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto 23 e 30 de
Novembro e de 14 de Dezembro a 4 de Janeiro)
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola do 2º ao
6º dia;
• Visitas em Varanasi com guia local em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 406€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol): 160€ / pessoa

anos
1959

2019

3H /4H
Mint Oddles

Localização
Delhi

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela
Ambience

5H
Le Meridien / Taj Palace New
Delhi

Jaipur

Mansingh Palace / Golden Tulip / Ramada / Lemon
Clarks Amer Tree / Four Points by Sheraton /
Sarovar Premiere

Agra

Mansingh Palace

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard by Marriott

Amaaya

Rivatas

Radisson

Varanasi

Hilton /
Crowne Plaza

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria
3H /4H
4H /5H
5H

Datas

Duplo

Single

Abr-Set

1.440 €

1.646 €

Out-Mar’21

1.738 €

2.042 €

Abr-Set

1.620 €

1.903 €

Out-Mar’21

1.791 €

2.220 €

Abr-Set

1.820 €

2.151 €

Out-Mar’21

2.160 €

2.747 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

í n d i a , n e pa l & S r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Varanasi,
Kathmandu, Bhaktapur, Patán, Boudhanath
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto/ Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade de ligação. Noite e refeições a bordo.
2º Dia – Delhi
Chegada, assistência e transporte ao
hotel. Alojamento.
3º Dia – Delhi
Visita de Delhi: Forte Vermelho (exterior),
Mesquita Jama Masjid, passeio de riquexó pelos bazares de Chandni Chowk,
Memorial Raj Ghat; panorâmica de Nova
Delhi - Minarete Qutub, Porta da Índia, Palácio Presidencial e edifícios governamentais, e Templo Sikh Guruduwara Bangla
Sahib. Jantar e alojamento.
4º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao Forte
Vermelho, a fortaleza do Império Mogol.
Jantar e alojamento.
5º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Visita a um dos monumentos mais famosos
do mundo - o Taj Mahal. Saída para Fatehpur
Sikri, outrora repleta de palácios e mesquitas. Continuação para Jaipur, “A Cidade
Rosa” do Rajastão. Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, cuja subida
far-se-á em jeep ou em elefante (suj. a
disponibilidade). Regresso a Jaipur e breve paragem junto ao Palácio dos Ventos
antes de visitar o Palácio da Cidade e o
Observatório Astronómico. Assistência a
uma cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.
7º Dia – Jaipur / Delhi / Varanasi
Viagem para o aeroporto de Delhi e voo
para Varanasi, na margem do rio sagrado
Ganges, a cidade mais sagrada do hinduísmo. Jantar e alojamento.
8º Dia – Varanasi
Antes do amanhecer navegação pelo

Hotéis Pr e vistos
4 H / 5H
5H
The Suryaa / The Leela Le Meridien / Taj Palace New
Ambience
Delhi
Golden Tulip / Ramada / Lemon
Mansingh Palace /
Hilton /
Jaipur
Tree / Four Points by Sheraton /
Clarks Amer
Crowne Plaza
Sarovar Premiere
Doubletree by Hilton /
Taj Hotel & Convention Centre /
Agra
Mansingh Palace
Radisson / Ramada
Courtyard by Marriott
Varanasi
Amaaya
Rivatas
Radisson
Delhi (2ª estada) Ibis Aero City
Holiday Inn Aero City
Pride Plaza Aero City
Localização
Delhi

Kathmandu

3H /4H
Mint Oddles

Aloft Kathmandu Soaltee Crowne Plaza / Radisson / Soaltee Crowne Plaza /Radisson /
Thamel
Yak and Yeti
Yak and Yeti

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
3H /4H
4H /5H
5H

índia SAGRADA
COM NEPAL

Ganges para observar os rituais de purificação da população Regresso ao hotel.
Excursão a Sarnath, aldeia onde Buda
deu o seu primeiro sermão, e berço da
primeira comunidade budista. Ao entardecer, passeio de riquexó e cerimónia
Aarti nos ghats do Ganges (sujeito ao nível da água). Jantar e alojamento.
9º Dia – Varanasi / Delhi
Manhã livre. Transporte para o aeroporto
e voo para Delhi. Jantar e alojamento.
10º Dia – Delhi / Kathmandu
Voo para Kathmandu, capital do Reino do
Nepal. Jantar e alojamento.
11º Dia – Kathmandu e Bhaktapur
Visita da cidade: subida à colina onde se
encontra a estupa Swayambhunath (o
Templo do Macaco), um dos mais enigmáticos complexos budistas; Praça Durbar, um enorme complexo que alberga
palácios, templos e pátios. Passeio em riquexó até ao bairro Thamel, atravessando
os mercados tradicionais de Indrachwok
e Ason. Almoço. Excursão a Bhaktapur, a
jóia cultural do país, com fascinantes edifícios como o Palácio das 55 Janelas, a Porta Dourada, a Porta do Leão, e os templos
Pashupati, Nyatapola. Bhairav Nath, Asi
Dega e Batsala. Jantar e alojamento.
12º Dia – Kathmandu, Patán e Boudhanath
Excursão a Patán, cidade das artes, visitada por estudiosos e monges da Índia,
Tibete e China, localizada num planalto
sobre o rio Bagmati. Almoço e visita a
Boudhanath, a colossal estupa com os
olhos de Lord Buda, uma das principais
atracções do Nepal. Jantar e alojamento.
13º Dia – Kathmandu / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
para Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 14º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

Abr-Set

2.280 €

2.736 €

Out-Mar'21

2.620 €

3.210 €

Abr-Set

2.596 €

3.198 €

Out-Mar'21

2.839 €

3.609 €

Abr-Set

2.803 €

3.459 €

Out-Mar'21

3.217 €

4.155 €

Índia Clássica e Nepal – 15 dias
Consulte www.lusanova.pt

7

Delhi
Jaipur

Agra

Katmandu
Varanasi

1 4 DIAS

1 2 REF EIÇ Õ E S

DESDE

2.280€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto 22 e 29 de
Novembro e de 13 de Dezembro a 3 de Janeiro
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 11 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola do 3º ao 7ºdia;
• Visitas com guias locais em língua espanhola em Varanasi e no Nepal;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 336€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Vistos para a Índia e Nepal;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol): 160€ / pessoa

Base tarifa aérea Qatar cl.N – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

í n d i a , n e pa l & s r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1
1959

2019

8

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Agra, Jaipur, Amber, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur

CORES
DO RAJASTÃO

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga: Forte Vermelho (exterior), opulento edifício da época do
Império Mogol; Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó
pelos bazares de Chandni Chowk; e Raj Ghat,
o memorial a Mahatma Ghandi. À tarde visita
panorâmica de Nova Delhi: Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh Guruduwara
Bangla Sahib. Jantar e alojamento.

Delhi
Jaipur

Agra

Jodhpur

Udaipur

3º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao Forte
Vermelho, a fortaleza do Império Mogol. Jantar e alojamento.
4º Dia – Agra / Fatehpur Sikri /
Jaipur
Visita a um dos monumentos mais famosos do
mundo - o Taj Mahal, símbolo do amor, erigido
pelo imperador Shahjahan em 1630 para alojar
os restos mortais da Rainha Mahal. Saída para
Fatehpur Sikri, hoje uma cidade fantasma, outrora repleta de palácios e mesquitas. Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão.
Os reinos do Rajastão são um grande legado
na história. Uma terra cheia de fortes invencíveis, magníficos palácios, paisagens de dunas
e lagos serenos. Não existe região do país mais
colorida que esta. Jantar e alojamento.
9 DIAS

DES DE

7 REFEIÇ Õ E S

1.699€

Datas de Partida

5º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um palácio
romântico típico do Rajastão, cuja subida
far-se-á em jeep ou em elefante (suj. a disponibilidade). Regresso a Jaipur e breve

paragem junto ao Palácio dos Ventos antes
de visitar o Palácio da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins e pátios;
e o Observatório Astronómico. Assistência
a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaipur / Jodhpur
Viagem para Jodhpur, localizada no deserto de Thar, conhecida pela “Cidade
Azul” devido à cor das suas casas. Á tarde, visita ao Forte Mehrangarh, que no
seu interior encerra magníficos palácios;
e a Jaswant Thada, um conjunto de memoriais fúnebres em mármore branco.
Jantar e alojamento.
7º Dia – Jodhpur / Ranakpur /
Udaipur
Saída para Ranakpur para visitar os Templos
Jainistas e o Templo do Deus Sol com as
suas esculturas eróticas. Continuação para
Udaipur, a Cidade do Sol Nascente, localizada nas margens do Lago Pichola. Passeio
em barco comum pelo lago (suj. ao nível das
águas). Jantar e alojamento.
8º Dia – Udaipur / Delhi / Porto ou
Lisboa
Udaipur é onde o Rajastão atinge todo o seu
esplendor, com cores vivas, lagos que aparecem de surpresa no meio do deserto e florestas onde abunda a vida selvagem. A visita
inclui o Palácio da Cidade, os Jardins Sahelion
-Ki-Bari e o Templo Jagdish. À tarde, voo para
Delhi. Jantar em restaurante local. Transporte
para o aeroporto e embarque com destino a
Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 9º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

(Mín. 2 participantes):
Segundas de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 16 a 30 de
Novembro e de 14 de Dezembro a 4 de Janeiro)
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua
inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 406€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2
participantes, guias locais em espanhol): 230€ / pessoa

anos
1959

2019

Hoté is Pre vi sto s
4 H / 5H
The Suryaa / The Leela Ambience

5H
Le Meridien / Taj Palace New Delhi

Jaipur

Golden Tulip / Ramada / Lemon Tree
/ Four Points by Sheraton / Sarovar
Premiere

Hilton /
Crowne Plaza

Agra

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard by Marriott

Jodhpur

Park Plaza

The Ummed / Indana Palace

Udaipur

Bamboo Saa Resort & Spa /
Justa Sajjangarh Resort & Spa

The Lalit Laxmi Vilas Palace /
Trident Ananta Spa & Resort

Localização
Delhi

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria
4H /5H
5H

Datas

Duplo

Single
1.988 €

Abr-Set

1.699 €

Out-Mar'21

1.825 €

2.188 €

Abr-Set

1.948 €

2.298 €

Out-Mar'21

2.198 €

2.770 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

í n d i a , n e pa l & S r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Shekhawati, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur,
Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga: Forte
Vermelho (exterior), Mesquita Jama
Masjid, passeio de riquexó pelos bazares de Chandni Chowk e Memorial
a Ghandi. À tarde visita panorâmica de
Nova Delhi: Minarete Qutub, Porta da
Índia, Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh. Jantar
e alojamento.
3º Dia – Delhi / Shekawati
Viagem para Shekawati e visita panorâmica
desta pequena localidade do Rajastão numa
região de semideserto, conhecida pelos coloridos frescos com temáticas variadas que vão
desde motivos religiosos aos eróticos. Jantar
e alojamento.
4º Dia – Shekhawati / Bikaner
Saída para Bikaner e à tarde visita desta cidade
fortificada por imponentes paredes com palácios, templos, uma mesquita e a capela real de
Har Mandir. Jantar e alojamento.
5º Dia – Bikaner / Jaisalmer
Viagem para Jaisalmer, a “Cidade Dourada” pela cor que tem a areia do deserto
que a rodeia. Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaisalmer
Visita ao glorioso património da cidade: o colossal forte “Sonar”, o 2º mais antigo do Rajastão, feito de areia e pedra; e Salim Singh Ki
Haveli, edifício patrimonial com 300 anos. Ao
entardecer excursão ao deserto para desfrutar do pôr-do-sol e de um passeio de camelo
pelas dunas. Jantar e alojamento.
7º Dia – Jaisalmer / Jodhpur
Viagem para Jodhpur, no deserto de Thar, a
“Cidade Azul” devido à cor das suas casas.
À tarde, visita ao Forte Mehrangarh que no
seu interior encerra magníficos palácios; e

a Jaswant Thada, um conjunto de memoriais fúnebres em mármore branco. Jantar
e alojamento.
8º Dia – Jodhpur / Ranakpur /
Udaipur
Viagem para Udaipur visitando em rota os Templos Jainistas de Ranakpur. Jantar e alojamento.
9º Dia – Udaipur
Udaipur, a “Cidade do Sol Nascente”, é
onde o Rajastão atinge todo o seu esplendor, com cores vivas, lagos que aparecem de surpresa no meio do deserto e
florestas onde abunda a vida selvagem.
A visita inclui o Palácio da Cidade, os
Jardins Sahelion-Ki-Bari e o Templo Jagdish. À tarde passeio em barco comum
no Lago Pichola (suj. ao nível das águas).
Jantar e alojamento.
10º Dia – Udaipur / Jaipur
Viagem para Jaipur, “A Cidade Rosa” e capital
do Rajastão. Jantar e alojamento.
11º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, cuja subida far-se-á em jeep ou em elefante (suj.
a disponibilidade). Regresso a Jaipur
e breve paragem junto ao Palácio dos
Ventos antes de visitar o Palácio da Cidade; e o Observatório Astronómico.
Assistência a uma cerimónia Aarti no
Templo de Birla. Jantar e alojamento.
12º Dia – Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Saída para Fatehpur Sikri, “A Cidade
Fantasma”, outrora repleta de palácios e mesquitas. Continuação para
Agra e visita a um dos monumentos mais famosos do mundo - o Taj
Mahal. Jantar e alojamento.
13º Dia – Agra / Delhi / Porto ou Lisboa
Visita ao Forte Vermelho. Viagem de regresso a Delhi. Jantar e transporte para o
aeroporto. Embarque com destino a Portugal. Noite e refeições bordo.
✈ 14º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pr e vistos
5H
Le Meridien / Taj Palace New Delhi

Koolwal Ki Kothi / Matsya Villas

Koolwal Ki Kothi

Lallgarh Palace

Lallgarh Palace

Rawalkot

Gorbandh Palace / Rangmahal

Jaipur

Golden Tulip / Ramada / Lemon Tree /
Four Points by Sheraton / Sarovar Premiere

Hilton / Crowne Plaza

Agra

Doubletree by Hilton / Radisson / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre / Courtyard by
Marriott

Jodhpur

Park Plaza

The Ummed / Indana Palace

Udaipur

Bamboo Saa Resort & Spa /
Justa Sajjangarh Resort & Spa

The Lalit Laxmi Villas Palace / Trident
Ananta Spa & Resort

Delhi
Shekavati
Bikaner
Jaisalmer

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
4H /5H
5H

índia
DOS MARAJÁS

Shekawati

Delhi

Bikaner

Agra

Jaipur

Jaisalmer
Jodhpur

Udaipur

1 4 DIAS

1 2 REF EIÇ Õ E S

DESDE

1.999€

Datas de Partida

Julho

05,12,19

(Mín. 2 participantes):

02,09,16

07,14,21

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Janeiro

10

Março

14

Fevereiro

07

2020
Abril
Maio
Junho

05
10

06,13,20
04,11
08
06

2021

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela Ambience

Localização

9

Datas

Duplo

Single

Abr-Set

1.999 €

2.456 €

Out-Mar’21

2.205 €

2.773 €

Abr-Set

2.175 €

2.710 €

Out-Mar’21

2.555 €

3.360 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• 12 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em
língua espanhola (excepto em
Shekawati em língua inglesa);
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída com
assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 406€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos
Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva
Notas:
• Partidas com Emirates e Qatar
1 dia antes (voos nocturnos);
• Suplemento para circuito em
privado (partidas diárias, mín.
2 participantes, guias locais
em espanhol): 290€ / pessoa

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

í n d i a , n e pa l & s r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1
1959

2019

10

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Mahabalipuram, Pondicherry, Tanjore, Trichy, Madurai,
Kumarakom, Allepey, Cochim

ESSÊNCIAS
DO SUL

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa / Chennai
Voo regular com destino a Chennai, via Dubai. Noite e refeições a bordo.
2º Dia – Chennai / Mahabalipuram
Chegada, assistência e transporte ao hotel
em Mahabalipuram. Alojamento.

Chennai
Mahabalipuram
Pondicherry

3º Dia – Mahabalipuram
Visita à “Cidade dos 7 Pagodes”, antigo porto comercial da dinastia Pallava,
situado na Baía de Bengala: Templo da
Margem; “A Descida do Ganges”, um
gigantesco friso cravado em 2 monólitos; e os 5 Rathas, templos talhados na
rocha. Tarde livre. Jantar e alojamento.

Tanjore
Cochim
Kumarakom

Madurai

4º Dia – Mahabalipuram / Pondicherry
Transporte a Pondicherry, uma pequena
França na Índia, lugar com um encanto
especial para passear. À tarde visita ao
Ashram do filósofo hindu Aurovindo e
à Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
Jantar e alojamento.

1 1 DIAS

DES DE

8 REFEIÇ ÕE S

2.590€

Datas de Partida

Julho

05,26

(Mín. 2 participantes):

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02,16

2020
Abril
Maio
Junho

05
03
07,14

06,20
01,15

Hoté is Pre vi sto s

06

Localização
Mahabalipuram

Março

03,10

8º Dia – Madurai / Periyar / Kumarakom
Transporte a Kumarakom, visitando em
rota uma plantação de especiarias em
Periyar. Jantar e alojamento.
9º Dia – Kumarakom / Allepey / Cochim
Manhã livre. Sugerimos como opcional,
um spa, uma massagem ou uma terapia
Ayurvedica no hotel. À tarde navegação
pelos “backwaters” em Allepey. Continuação por estrada para Cochim, no
centro do paradisíaco estado sulista de
Kerala. Jantar e alojamento.
10º Dia – Cochim / Lisboa
Visita da cidade, cuja influência portuguesa e holandesa reflecte-se na
arquitectura dos edifícios: Igreja de
São Francisco, primeiro local onde
Vasco da Gama foi sepultado; Palácio Holandês, construção portuguesa de 1555; e bairro judaico. Ao
entardecer, assistência a um espectáculo de danças típicas de Kerala
“Kathakali”. Jantar. Transporte ao
aeroporto e embarque com destino
a Lisboa. Noite e refeições a bordo.
✈ 11º Dia – Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

11

2021
Janeiro
Fevereiro

5º Dia – Pondicherry / Tanjore
Visita ao Templo Hindú de Darasuram, localizado perto de Kumbakonan. Viagem para Tanjore, a cidade
real dos Cholas, Nayaks e Mahrattas.
Visita ao Templo de Brihadisvara dedicado ao deus Shiva com uma vimana de 62m, considerado a jóia da
arquitectura do sul da Índia. Jantar e
alojamento.
6º Dia – Tanjore / Trichy / Madurai
Saída para Trichy para visitar o Templo
de Srirangam, um dos maiores complexos de templos do país. Continuação
para Chettinad, pitoresca e próspera
cidade de comerciantes com impressionantes mansões. Jantar e alojamento em Madurai.

7º Dia – Madurai
Visita de Madurai, cidade com mais de
2500 anos, principal urbe dos grandes
reis Pandavas e antigo centro de educação Tamil: mercado das flores; Complexo de Templos Meenakshi, uma cidade dentro da cidade, e um dos sítios
mais sagrados para a religião hindu; e
Palácio Tirumalai Nayak Mahal. Jantar e
regresso ao Meenakshi para presenciar
uma cerimónia Aarti. Alojamento.

31

07

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 8 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 382€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto;
• Despesas de reserva

Pondicherry
Tanjore
Madurai
Kumarakom
Cochim

3 H / 4H
Ideal Beach Resorts

4 H / 5H
Radisson Temple Bay

Atithi
Sangam

The Accord
Ideal River View

GRT Regency

The Gateway by Taj

Backwater Ripples

CGH Coconut Lagoon

Holiday Inn

Crowne Plaza / Radisson

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria

3H /4H

4H /5H

Datas

Duplo

Single
3.213 €

5Abr+16Ago

2.690 €

Mai-25Jul+Set+Jan-Mar’21

2.590 €

3.110 €

2Ago

2.976 €

3.735 €

Out-6Dez

2.850 €

3.610 €

5Abr+16Ago

2.938 €

3.758 €

Mai-25Jul+Set+Jan-Mar’21

2.836 €

3.655 €

2Ago

2.973 €

3.831 €

Out-6Dez

3.229 €

4.378 €

Base tarifa aérea Emirates cl.Q – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Amritsar

ÍNDIA
MÍSTICA

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa, Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi,
via cidade de ligação. Transporte
ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga:
Forte Vermelho (exterior), opulento
edifício da época do Império Mogol;
Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó
pelos bazares de Chandni Chowk;
e Raj Ghat, o memorial a Mahatma
Ghandi. À tarde visita panorâmica
de Nova Delhi: Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial
e edifícios governamentais, e Templo Sikh Guruduwara Bangla Sahib.
Jantar e alojamento.
3º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao
Forte Vermelho, a fortaleza do Império Mogol. Jantar e alojamento.
4º Dia – Agra / Fatehpur Sikri /
Jaipur
Visita a um dos monumentos mais
famosos do mundo - o Taj Mahal,
símbolo do amor, erigido pelo imperador Shahjahan em 1630 para
alojar os restos mortais da Rainha
Mahal. Saída para Fatehpur Sikri,
hoje uma cidade fantasma, outrora
repleta de palácios e mesquitas.
Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão. Jantar e
alojamento.
5º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um
palácio romântico típico do Rajastão, cuja subida far-se-á em jeep ou
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em elefante (suj. a disponibilidade).
Regresso a Jaipur e breve paragem
junto ao Palácio dos Ventos antes
de visitar o Palácio da Cidade, um
complexo de pequenos palácios,
jardins e pátios; e o Observatório
Astronómico. Assistência a uma
cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaipur / Amritsar
Tempo livre até à hora do voo para
Amristar, estado de Punjab, no noroeste do país. Amritsar, que significa “O Reservatório do Néctar da
Imortalidade”, é uma das mais antigas e fascinantes cidades da Índia,
importante local da história, religião
e cultura Sikh. Jantar e alojamento.

Amritsar

Delhi
Jaipur

Agra

7º Dia – Amritsar
Visita ao complexo do Templo Dourado, no coração da cidade, centro
espiritual da fé Sikh - com 4 entradas é um labirinto de ruas estreitas
que alberga um dos mais animados
mercados da Índia. Continuação
para o Memorial Jallianwala Bagh,
que relembra o massacre de 1919;
e Jardins de Ram Bagh. Tarde livre.
Ao entardecer assistência à cerimónia Palki Sahib no Templo Dourado.
Jantar e alojamento.
8º Dia – Amritsar / Delhi / Porto ou
Lisboa
Manhã livre. Transporte para o aeroporto e voo para Delhi. Jantar
em restaurante perto do aeroporto.
Embarque com destino a Portugal.
Noite e refeições a bordo.
✈ 9º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

9 DIAS

7 REF EIÇ Õ E S

DESDE

1.595€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Segundas de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 14 de Dezembro a 4 de Janeiro)

Hotéis Pre vistos
3H /4H
Mint Oddles

Localização
Delhi

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela
Ambience

Jaipur

Golden Tulip / Ramada / Lemon
Mansingh Palace /
Tree / Four Points by Sheraton /
Clarks Amer
Sarovar Premiere

Agra

Mansingh Palace

Amritsar

Mint Park Maple

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada
Holiday Inn

5H
Le Meridien / Taj Palace New
Delhi
Hilton /
Crowne Plaza
Taj Hotel & Convention Centre /
Courtyard by Marriott
Hyatt Amritsar

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
3H /4H
4H /5H
5H

Datas

Duplo

Single

Abr-Set

1.595 €

1.778 €

Out-Mar’21

1.652 €

1.889 €

Abr-Set

1.625 €

1.906 €

Out-Mar’21

1.733 €

2.097 €

Abr-Set

1.850 €

2.187 €

Out-Mar’21

2.111 €

2.706 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola do 2º ao 6º dia;
• Visitas em Amritsar com guia local em língua inglesa;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 406€ (suj. a alteração)
• •Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos Air France/Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol): 170€ / pessoa

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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TRIÂNGULO DOURADO
COM GOA E BOMBAIM

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Jaipur,
Goa, Bombaim
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Delhi

Delhi
Agra

Jaipur

Delhi a cidade de contrastes! De manhã,
visita à parte antiga: Raj Ghat, o memorial a
Mahatma Ghandi; Forte Vermelho (encerra às
2ªs) e Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia. Á tarde visita da Nova Delhi, que
reflecte o legado britânico: Minarete Qutub;
Túmulo de Humayun em estilo indo-persa; a
Porta da Índia e panorâmica de Rashtrapati
Bhawan, a casa presidencial. Alojamento.

Bombaim

3º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde, visita a um
dos monumentos mais famosos do
mundo - o Taj Mahal (encerra às 6ªs),
símbolo do amor, cuja construção demorou 22 anos. Continuação para o
Forte Vermelho, a fortaleza do Império
Mogol, com visita à Sala de Audiências
e aos Pavilhões Reais. Alojamento.

Goa

4º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Visita a Fatehpur Sikri, hoje uma cidade
fantasma, outrora repleta de palácios e
mesquitas, hoje um extraordinário sítio
para passear. Continuação para Jaipur,
“A Cidade Rosa” do Rajastão. Alojamento.

DES DE

1 0 DIAS

2.215€

Circuito privado
LUSANOVA

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

5º Dia – Jaipur / Amber / Jaipur
Excursão ao Forte de Amber, um
romântico e clássico palácio do Rajastão. A subida far-se-á em jeep ou
em elefante (suj. a disponibilidade).
Regresso a Jaipur para visitar o Palácio da Cidade, um complexo de pequenos palácios, jardins e pátios; e o

Observatório Astronómico. Breve paragem junto ao Palácio dos Ventos.
Alojamento.
6º Dia – Jaipur / Goa
Voo para Goa, via cidade de conexão.
Goa tem inumeráveis jóias: paisagem
pitoresca, boas praias, casas e igrejas ao
estilo português antigo, monumentos históricos, marisco abundante e um agradável e descontraído ambiente. Alojamento.
7º Dia – Goa
Excursão à antiga colónia portuguesa,
onde alguns edifícios antigos foram
convertidos em museus. Visita à Basílica do Bom Jesus - local de peregrinação para cristãos e hindus; à Catedral
de Santa Catarina, a maior igreja da
Ásia com 14 altares; e Panjim, a capital,
onde terá tempo para compras. Tarde
livre e alojamento.
8º Dia – Goa
Dia livre. Alojamento.
9º Dia – Goa / Bombaim / Porto ou Lisboa
Voo para Mumbai. Visita panorâmica
da maior cidade da Índia e sua capital
comercial: Dhobi Ghats, uma gigantesca lavandaria a céu-aberto; Memorial
Ghandi; Colina Malabar; Torre do Silêncio; Jardins Suspensos; Marina Drive, a
marginal em frente ao Mar Arábico; Estação Victoria Terminus; e Porta da Índia, símbolo da cidade. Transporte para
o aeroporto e embarque com destino a
Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 10º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Diárias de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 15 de Dezembro
a 5 de Janeiro)

Hoté is Pre vi sto s

Serviços incluídos:
• Passagem aérea conforme itinerário em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Circuito em privado para clientes Lusanova com guias
locais em língua espanhola e portuguesa em Goa;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua
inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 419€ (suj.
a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão em voos Air France / Klm;
• Visto;
• Despesas de reserva

Delhi

4H
Holiday Inn Mayur
Vihar

5H
The Leela Ambience

5H LUXO
Taj Mahal

Jaipur

Golden Tulip

Hilton

Jaimahal Palace

Agra

Clarks Shiraz

Doubletree by Hilton

Taj Convention Center

Localização

Goa

Bloom Suites

Radisson Blu Resort Cavelossim
Taj Fort Aguada Resort & Spa
Beach

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria
4H
5H
5 H LUXO

Suplementos

Datas

Duplo

Single

MP (8)

PC (16)

Abr-Set

2.215 €

2.548 €

99 €

198 €

Out-Mar'21

2.351 €

2.829 €

106 €

204 €

Abr-Set

2.279 €

2.679 €

149 €

258 €

Out-Mar'21

2.520 €

3.160 €

149 €

258 €

Abr-Set

2.605 €

3.270 €

296 €

442 €

Out-Mar'21

2.972 €

4.070 €

296 €

442 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.T – outras classes e companhias consulte-nos

anos
1959

2019

í n d i a , n e pa l & S r i l a n k a | 2 0 2 0 / 2 0 2 1

ín d ia , N e p a l & Sri Lanka 13

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Goa

JÓIAS DA ÍNDIA
COM GOA

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via
Doha. Noite e refeições a bordo.
2º Dia – Delhi
Chegada, assistência e transporte
ao hotel. Alojamento.
3º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga:
Forte Vermelho (exterior), opulento edifício da época do Império Mogol; Jama Masjid, uma das
maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó pelos bazares de
Chandni Chowk; e Raj Ghat, o memorial a Mahatma Ghandi. À tarde
visita panorâmica de Nova Delhi:
Minarete Qutub, Porta da Índia,
Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh
Guruduwara Bangla Sahib. Jantar
e alojamento.
4º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao
Forte Vermelho, a fortaleza do Império Mogol. Jantar e alojamento.
5º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Visita a um dos monumentos mais
famosos do mundo - o Taj Mahal,
símbolo do amor, erigido pelo imperador Shahjahan em 1630 para
alojar os restos mortais da Rainha
Mahal. Saída para Fatehpur Sikri,
hoje uma cidade fantasma, outrora
repleta de palácios e mesquitas.
Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão. Jantar e
alojamento.

6º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um
palácio romântico típico do Rajastão, cuja subida far-se-á em jeep ou
em elefante (suj. a disponibilidade).
Regresso a Jaipur e breve paragem
junto ao Palácio dos Ventos antes
de visitar o Palácio da Cidade, um
complexo de pequenos palácios,
jardins e pátios; e o Observatório
Astronómico. Assistência a uma
cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.
7º Dia – Jaipur / Delhi / Goa
Viagem para o aeroporto de Delhi e
voo para Goa. Transporte ao hotel.
Alojamento.

9º Dia – Goa
Dia livre para desfrutar da praia.
Jantar e alojamento.
10º Dia – Goa / Lisboa
Dia livre. Jantar no hotel. Transporte
para o aeroporto e embarque para
Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 11º Dia – Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5H
Le Meridien / Taj Palace New Delhi

Jaipur

Golden Tulip / Ramada / Lemon Tree /Four
Points by Sheraton / Sarovar Premiere

Hilton /
Crowne Plaza

Agra

Doubletree by Hilton /
Radisson / Ramada

Taj Hotel & Convention Centre / Courtyard
by Marriott

Goa

Caravela Beach Resort /
Radisson Blu Resort Cavelossim Beach

Vivanta by Taj Holiday Village /
Taj Fort Aguada Resort & Spa

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria
4H /5H

5H

Goa

1 1 DIAS

7 REF EIÇ Õ E S

DESDE

1.940€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 13 de Dezembro a 3 de Janeiro)

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela Ambience

Delhi

Delhi
Agra

8º Dia – Goa
Excursão à antiga colónia portuguesa, onde alguns edifícios antigos foram convertidos em museus. Visita
à Basílica do Bom Jesus - local de
peregrinação para cristãos e hindus; à Catedral de Santa Catarina, a
maior igreja da Ásia com 14 altares;
e Panjim, a capital, onde terá tempo
para compras. Tarde livre. Jantar e
alojamento.

Hotéis Pr e vistos
Localização

Jaipur

Datas

Duplo

Single

Abr-20Set

1.940 €

2.436 €

27Set

2.106 €

2.774 €

Out-Mar'21

2.193 €

2.930 €

Abr-20Set

2.395 €

3.097 €

27Set

2.628 €

3.564 €

Out-Dez

2.860 €

3.993 €

Jan-Mar'21

2.905 €

4.061 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Late check-out em Goa;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola do 3º ao 7º dia;
• Visita a Goa com guia local em língua portuguesa/espanhola;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 324€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol) - consulte-nos

Base Qatar cl.N - outras classes e suplementos consulte-nos
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Delhi, Agra, Jaipur, Amber, Jaipur, Dubai

JÓIAS DA ÍNDIA
COM DUBAI

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via Dubai.
Noite e refeições a bordo.
2º Dia – Delhi

Jaipur

Chegada, assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.

Delhi

3º Dia – Delhi

Agra

Dubai

De manhã visita à parte antiga: Forte
Vermelho (exterior), opulento edifício
da época do Império Mogol; Jama Masjid, uma das maiores mesquitas da Ásia;
passeio de riquexó pelos bazares de
Chandni Chowk; e Raj Ghat, o memorial
a Mahatma Ghandi. À tarde visita panorâmica de Nova Delhi: Minarete Qutub,
Porta da Índia, Palácio Presidencial e
edifícios governamentais, e Templo
Sikh Guruduwara Bangla Sahib. Jantar
e alojamento.
4º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao Forte
Vermelho, a fortaleza do Império Mogol.
Jantar e alojamento.
5º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Visita a um dos monumentos mais
famosos do mundo - o Taj Mahal,
símbolo do amor, erigido pelo imperador Shahjahan em 1630 para alojar
os restos mortais da Rainha Mahal.
Saída para Fatehpur Sikri, hoje uma
cidade fantasma, outrora repleta de

1 0 DIAS

DES DE

5 REFEIÇ Õ E S

palácios e mesquitas. Continuação
para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão. Jantar e alojamento.
6º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um palácio
romântico típico do Rajastão, cuja subida
far-se-á em jeep ou em elefante (suj. a
disponibilidade). Regresso a Jaipur e breve paragem junto ao Palácio dos Ventos
antes de visitar o Palácio da Cidade, um
complexo de pequenos palácios, jardins
e pátios; e o Observatório Astronómico.
Assistência a uma cerimónia Aarti no
Templo de Birla. Jantar e alojamento.
7º Dia – Jaipur / Delhi / Dubai
Viagem para Delhi. Jantar e transporte
para o aeroporto. Formalidades de embarque.
8º Dia – Dubai
Voo para o Dubai. Chegada de manhã
cedo e transporte ao hotel (check-in a
partir das 14h00). Dia livre para explorar
esta metrópole espectacular desenvolvida a partir de uma pequena povoação
pesqueira do Golfo Pérsico. Alojamento.
9º Dia – Dubai
Dia livre. Possibilidade de efectuar excursões opcionais. Alojamento.
✈ 10º Dia – Dubai / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

1.425€
Hoté is Pre vi sto s

Datas de Partida

Localização

(Mín. 2 participantes):

Delhi

Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 20 de Dezembro a 3 de Janeiro)

Jaipur
Agra

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Circuito na Índia com guia acompanhante em língua espanhola;
• 5 refeições;
• Transfers de chegada e saída com assistência em língua inglesa;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 399€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Índia;
• Taxas municipais no Dubai (city tax);
• Despesas de reserva
Nota:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol) - consulte-nos

anos
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Dubai

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela Ambience

5H
Le Meridien / Taj Palace New Delhi

Golden Tulip / Ramada / Lemon Tree /Four
Points by Sheraton / Sarovar Premiere

Hilton /
Crowne Plaza

Doubletree by Hilton / Radisson / Taj Hotel & Convention Centre / Courtyard
Ramada
by Marriott
Doubletree by Hilton Al Barsha /
Holiday Inn Dubai Al Barsha

Elite Byblos / Media Rotana

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria

4H /5H

5H

Datas

Duplo

Single
1.832 €

Abr+30Ago-Set

1.475 €

Mai-19Jul+23Ago

1.425 €

1.734 €

26Jul-16Ago

1.715 €

2.022 €

4Out + Nov-Mar’21

1.593 €

2.004 €

11Out-25Out

1.676 €

2.216 €

5-12Abr+27Set

1.675 €

2.137 €

19Abr-19Jul+23Ago-20Set

1.582 €

1.951 €

26Jul-16Ago

1.870 €

2.239 €

Out-Mar'21

1.917 €

2.588 €

Preços não são válidos no Dubai em datas de eventos e feriados locais
Base Emirates cl.T (e cl.K de 26Jul-16Ago); suplementos 5-12Abr = 210€ + 26Jul-2Ago = 70€ outras classes e suplementos consulte-nos
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Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Amber, Maldivas

JÓIAS DA ÍNDIA
COM MALDIVAS

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Delhi
Voo regular com destino a Delhi, via
Dubai. Noite e refeições a bordo.
2º Dia – Delhi
Chegada, assistência e transporte
ao hotel. Alojamento.
3º Dia – Delhi
De manhã visita à parte antiga:
Forte Vermelho (exterior), opulento edifício da época do Império Mogol; Jama Masjid, uma das
maiores mesquitas da Ásia; passeio de riquexó pelos bazares de
Chandni Chowk; e Raj Ghat, o memorial a Mahatma Ghandi. À tarde
visita panorâmica de Nova Delhi:
Minarete Qutub, Porta da Índia,
Palácio Presidencial e edifícios
governamentais, e Templo Sikh
Guruduwara Bangla Sahib. Jantar
e alojamento.
4º Dia – Delhi / Agra
Viagem para Agra. À tarde visita ao
Forte Vermelho, a fortaleza do Império Mogol. Jantar e alojamento.
5º Dia – Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Visita a um dos monumentos mais
famosos do mundo - o Taj Mahal,
símbolo do amor, erigido pelo imperador Shahjahan em 1630 para
alojar os restos mortais da Rainha
Mahal. Saída para Fatehpur Sikri,

hoje uma cidade fantasma, outrora
repleta de palácios e mesquitas.
Continuação para Jaipur, “A Cidade Rosa” do Rajastão. Jantar e
alojamento.
6º Dia – Jaipur e Amber
Excursão ao Forte de Amber, um
palácio romântico típico do Rajastão, cuja subida far-se-á em jeep ou
em elefante (suj. a disponibilidade).
Regresso a Jaipur e breve paragem
junto ao Palácio dos Ventos antes
de visitar o Palácio da Cidade, um
complexo de pequenos palácios,
jardins e pátios; e o Observatório
Astronómico. Assistência a uma
cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar e alojamento.

Jaipur

Delhi
Agra

Maldivas

7º Dia – Jaipur / Delhi
Viagem para Delhi. Jantar e alojamento.
8º Dia – Delhi / Malé
Voo para Malé. Transporte para o
resort. Jantar e alojamento.
9º e 10º Dias – Maldivas
Dias livres em regime meia pensão.
Alojamento.
11º Dia – Malé / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo
✈ 12º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1 2 DIAS

8 REF EIÇ Õ E S

DESDE

2.190€

Hotéis Pr e vistos
Localização
Delhi
Jaipur
Agra
Maldivas

4 H / 5H
The Suryaa / The Leela Ambience

5H
Le Meridien / Taj Palace New Delhi

Golden Tulip / Ramada / Lemon Tree /Four
Hilton /
Points by Sheraton / Sarovar Premiere
Crowne Plaza
Doubletree by Hilton / Radisson / Taj Hotel & Convention Centre / Courtyard
Ramada
by Marriott
Sun Island Resort (sun villa)

Paradise Island (superior beach bungalow)

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria

4H /5H

5H

Datas

Duplo

Single

5-12Abr+ 26Jul-2Ago

2.680 €

3.257 €

19-26Abr+1-18Out

2.354 €

2.941 €

Mai-19Jul

2.190 €

2.636 €

9-16Ago

2.609 €

3.111 €

23Ago-Set

2.241 €

2.743 €

25Out-Dez

2.396 €

3.007 €

5-12Abr+9-16Ago

2.775 €

3.532 €

19-26Abr+23-30Ago

2.433 €

3.214 €

Mai-19Jul+Set

2.320 €

2.987 €

26Jul-2Ago

2.849 €

3.606 €

1-18Out

2.577 €

3.466 €

25Out-Dez

2.629 €

3.570 €

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Domingos de Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto de 20 de Dezembro a 3 de Janeiro)

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime de meia pensão;
• Circuito na Índia com guia acompanhante em língua espanhola;
• Transfers de chegada e saída na Índia com assistência em língua
inglesa;
• Transfers nas Maldivas em lancha ou hidroavião;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 483€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto para a Índia;
• Despesas de reserva
Notas:
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2 participantes, guias locais em espanhol) - consulte-nos

Suplemento nas Maldivas / pessoa / noite: pensão completa = 25€, Tudo Incluído = 67€;
Base Emirates cl.T (e K de 5-12Abr+26Jul-16Ago) + Air India cl.U – outras classes e companhias consulte-nos
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Colombo, Pinnawala, Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy, Yala,
Costa do Índico

SRI LANKA
PAISAGENS DO CEILÃO

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Colombo
Voo regular para Colombo, via Dubai. Noite
e refeições a bordo.
2º Dia – Colombo
Chegada, assistência e visita panorâmica da
capital, com destaque para o porto de Pettah,
o bairro elitista de Cinnamon Gardens, a Praça Galle Face Green e o Parque Viharamahadevi. Jantar e alojamento.

Kandalama
Kandy
Nuwara Eliya
Yala

Colombo

3º Dia – Colombo / Pinnawala /
Dambulla / Habarana ou Kandalama
Saída para o orfanato de elefantes de
Pinnawala, criado em 1975 com 7 crias
órfãs. Hoje, algumas delas vêem os
seus netos nascer e crescer no mesmo local. Continuação para Dambulla,
um complexo de 5 grutas que contém
a maior área de pinturas encontradas
no mundo e 150 imagens de Buda, uma
delas com 14m. Jantar e alojamento em
Habarana- Kandalama.

1 0 DIAS

DES DE

7 REFEIÇ ÕE S

Datas de Partida

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

(Mín. 2 participantes):
2020
Março
Abril
Maio

10,24
07,21

1.890€

4º Dia – Habarana ou Kandalama Polonnaruwa e Sigiriya
Saída para Sigiriya e subida à fortaleza
O “Rochedo do Leão”, uma cidadela de
invulgar beleza, erigida a 200m acima da
selva. Continuação para a antiga cidade
de Polonnaruwa para visitar as ruínas do
Palácio Real, o Templo Gal Vihara, o Salão
de Audiências, o Banho de Lótus e a Estátua do Rei Parakramabahu Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia – Habarana ou Kandalama /
Matale / Kandy

07,21

Visita ao jardim de especiarias de
Matale para conhecer os seus processos de fabrico e desfrutar de uma

04,18

Hoté is Pre vi sto s

09,23

01,16
06,20

05,19

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 391€ (suj.
a alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Supl. transfers 1 pax – 90€
• Visto;
• Despesas de reserva

massagem ayurvedica (10m). Partida
para Kandy. Assistência a um espectáculo de danças cingalesas. Jantar e
alojamento.
6º Dia – Kandy / Nuwara Eliya
Visita da antiga capital do reino, onde
muitas lendas e tradições permanecem
vivas, destacando o Templo do Dente de
Buda, seus jardins e palácios, e o lago
artificial que rodeia a cidade. Saída para
Nuwara Eliya, visitando em rota uma plantação e fábrica de chá para aprender o
seu processo e provar o famoso chá do
Ceilão. Jantar e alojamento.
7º Dia – Nuwara Eliya / Ella /
Buduruwagala / Yala
Partida para Ella através das verdejantes
paisagens do planalto central, e para o
Parque Nacional Yala. Safari em jeep rústico para ver elefantes, javalis, búfalos,
leopardos, crocodilos e várias espécies
de aves. Jantar e alojamento na região.
8º Dia – Yala / Weligama / Galle /
Costa do Índico
Viagem ao longo da Costa do Índico até
Weligama para conhecer a peculiar forma
de pesca local. Continuação para Galle,
com visita à fortaleza construída pelos portugueses que alberga uma igreja, um antigo hospital e a residência do governador.
Jantar e alojamento na Costa do Índico.
9º Dia – Costa do Índico / Colombo /
Porto ou Lisboa
Dia livre. Ao final da tarde, transporte
para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo
✈ 10º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Colombo

4H
Pegasus Reef

5H
Cinnamon Lakeside

Habarana

Habarana Village by Cinnamon

Cinnamon Lodge

Localização

Kandy

Cinnamon Citadel / Ozo

Nuwara Eliya Jetwing St. Andrews / Araliya Green Hills
Yala
Costa
do Índico

Mahaweli Reach
Araliya Green Hills****

Cinnamon Wild

Jewting Yala****

Hikka Tranz by Cinnamon Hikkaduwa

Cinnamon Bey Beruwela

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Categoria

4H

5H

Datas

Duplo

Single

Mar + 21Abr

2.266 €

2.954 €
3.289 €

7Abr + 4Ago

2.601 €

Mai-Jun + Set-Out

1.890 €

2.199 €

Jul + 18Ago

2.208 €

2.792 €

Mar + 21Abr+ 21Jul

2.353 €

3.078 €

7Abr + 4Ago

2.707 €

3.412 €

Mai-Jun+ Set-Out

2.035 €

2.428 €

7Jul+18Ago

2.252 €

2.859 €

Supl. pensão completa (7 almoços): 95€
Base Emirates cl.T (e cl.K a 7Abr+4Ago) – consulte disponibilidades no nosso sistema on-line de reservas
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Colombo, Pinnawala, Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy,
Maldivas
Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa ou Porto / Colombo
Voo regular para Colombo, via cidade de ligação. Noite e refeições a
bordo.

destacando o Templo do Dente de
Buda e o mercado local. Desfrute
de um espectáculo de danças cingalesas. Jantar e alojamento.

2º Dia – Colombo / Pinnawala /
Giritale-Kandalama

5º Dia – Kandy / Nuwara Eliya
Saída para a região excelência de
plantação de chá, um dos melhores do mundo, com visita a uma
plantação onde poderá aprender
o seu processo de fabrico e provar
o famoso chá do Ceilão. Almoço
e transporte ao hotel em Nuwara
Eliya, popular estância de montanha. Jantar e alojamento.
6º Dia – Nuwara Eliya / Colombo
Viagem para Colombo. Almoço e
visita panorâmica da capital: a centenária torre do relógio, antigos
edifícios britânicos coloniais, Bazar
Pettah, templos budistas e hindus,
zonas residenciais e Memorial BMICH. Jantar e alojamento.

Chegada e transporte para Pinnawala. Visita ao orfanato de elefantes criado em 1975 com 7 crias
órfãs. Hoje, algumas delas vêem
os seus netos nascer e crescer no
mesmo local. Almoço em restaurante local. Transporte ao hotel. Jantar
e alojamento.
3º Dia – Giritale-Kandalama
(Sigiriya / Polonnaruwa)
Partida para Sigiriya e subida à
fortaleza O “Rochedo do Leão”,
uma cidadela de invulgar beleza,
erigida a 200m acima da selva.
Continuação para Polonnaruwa,
e visita às ruínas do Palácio Real,
ao Templo Gal Vihara, ao Salão de
Audiências, ao Banho de Lótus e à
Estátua do Rei Parakramabahu Almoço e regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
4º Dia – Giritale-Kandalama /
Matale / Kandy
Visita ao jardim de especiarias em
Matale e ao jardim botânico de Peradeniya, construído para ser o jardim privado do rei. Almoço em Kandy e visita da antiga capital do reino,

Colombo
Giritale /
Kandalama
Kandy
Nuwara Eliya
Maldivas

3H / 4H

4 H / 5H

Kandalama
Colombo

Kandy
Nuwara Eliya
Yala

Malé

Voo para Malé. Chegada e transporte
para o resort. Jantar e alojamento
8º e 9º Dias – Maldivas
Dias livres em regime meia pensão.
10º Dia – Malé / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 11º Dia – Porto ou Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1 1 DIAS

1 3 REF EIÇ Õ E S

Datas de Partida

3H / 4H
Pegasus Reef

4 H / 5H
Cinnamon Lakeside

Deer Park

Heritance Kandalama

(Mín. 2 participantes):

DESDE

2.680€

Circuito em privado

Diárias de Abril a 15 de Dezembro
Suisse

Earl’s Regency

Heaven Seven

Grand

Sun Island (sun villa)

Paradise Island (superior beach bungalow)

Preço s por pe ss oa de s de
Categoria

SRI LANKA
E MALDIVAS

7º Dia – Colombo / Malé

Hotéis Pr e vistos
Localização

17

Datas

Duplo

Single

Abr-Jun+Dez

2.740 €

3.339 €

Jul+Set-Out

2.819 €

3.338 €

26Jul-16Ago

3.349 €

3.922 €

17-31Ago

2.873 €

3.446 €

Nov

2.680 €

3.201 €

Abr

3.032 €

3.929 €

Mai-Jun

2.892 €

3.648 €
3.859 €

Jul+Set-Nov

3.010 €

26Jul-16Ago

3.599 €

4.472 €

17-31Ago

3.124 €

3.996 €

Suplemento nas Maldivas / pessoa / noite: pensão completa = 25€, Tudo Incluído = 67€;
Suplemento Kandy 25Jul-4Ago pessoa/noite 3*/4* = 60€; 4*/5* = 95€
Base Emirates cl.T (e K de 26Jul-16Ago) e regional Air India cl.U. Supl. Emirates 2-16Abr 305€
Outras classes e companhias consulte-nos

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• 5 noites nos hotéis seleccionados no Sri Lanka em regime
de alojamento e pequeno-almoço;
• 3 noites no resort seleccionado nas Maldivas em regime de
meia pensão;
• Circuito no Sri Lanka em privado com guia/motorista em
língua inglesa;
• 10 refeições no Sri Lanka + meia pensão nas Maldivas;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 502€ (suj. a
alterações)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto para o Sri Lanka
• Despesas de reserva
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ín d ia , N e p a l & Sri Lanka

Kathmandu, Bhaktapur, Chitwan, Pokhara, Sarangkot

NEPAL – O REINO
DOS HIMALAIAS

Pokhara

Itinerário:
✈ 1º Dia – Lisboa / Kathmandu
Voo regular com destino a Kathmandu,
via cidade de ligação. Noite e refeições
a bordo.

Ganjes. Almoço no lodge e à tarde
safari de elefante pelo parque. Jantar e alojamento.

2º Dia – Kathmandu

Pensão completa no lodge. Dia dedicado a actividades no parque. Alojamento.
6º Dia – Chitwan / Pokhara
Saída para Pokhara, um lugar de extraordinária beleza natural situado a
827m de altitude e ponto de partida
para a maioria das caminhadas na
zona do Annapurna. A serenidade
dos seus lagos e as impressionantes vistas panorâmicas dos picos
dos Himalaias criam um ambiente
de paz e magia nesta encantadora
cidade. Almoço. Tarde livre. Jantar
e alojamento.

Chegada e transporte ao hotel. Restante dia livre. O vale de Kathmandu, a capital e coração do país,
simboliza tudo o que é o Nepal. A
sociedade evoluiu através dos tempos, mas soube manter os seus antigos mitos e a cultura e grandeza
dos povos que ali viveram durante
séculos. Jantar e alojamento.

Katmandu

Chitwan

3º Dia – Kathmandu e Bhaktapur

1 0 DIAS

DES DE

13 REFEIÇ ÕE S

2.165€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Sextas de 17 Abril de 2020 a Março de 2021 (excepto 18 de Dezembro
a 1 de Janeiro)
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo
com o itinerário em classe
económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Circuito com guia acompanhante em língua espanhola;
• Guia naturalista em Chitwan
em língua inglesa;
• 13 refeições;
• Transfers de chegada e saída
com assistência em língua
inglesa;

• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 336€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagens VIP
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Visto;
• Despesas de reserva

Visita da cidade: subida à colina onde
se encontra a estupa Swayambhunath (o Templo do Macaco), um dos
mais enigmáticos complexos budistas; Praça Durbar, um enorme complexo que alberga palácios, templos
e pátios tais como o Templo Taleju
Bhawani; Kumari Ghar - a casa da
deusa viva (visita); a feroz imagem de
Kal Bhairav. Passeio em riquexó até
ao bairro Thamel, atravessando os
mercados tradicionais de Indrachwok
e Ason. Almoço. Excursão a Bhaktapur, a jóia cultural do país, com fascinantes edifícios como o Palácio das
55 Janelas, a Porta Dourada, a Porta do Leão, e os templos Pashupati,
Nyatapola. Bhairav Nath, Asi Dega e
Batsala. Jantar e alojamento.
4º Dia – Kathmandu / Parque
Nacional Chitwan
Partida para Chitwan, localizado na
zona subtropical de Terai no centro-sul do país. É habitat de mais
de 50 espécies de mamíferos, 55
de anfíbios e répteis e 525 de aves.
Destaque para o bisonte selvagem,
o rinoceronte asiático, o macaco
rhesus, o leopardo manchado, o tigre real de Bengala e o golfinho do

5º Dia – Parque Nacional Chitwan

7º Dia – Pokhara e Sarangkot
Subida a Sarangkot, um destino turístico muito popular a 1592m de altitude, desde onde se pode desfrutar das vistas panorâmicas do Vale
de Pokhara e dos picos nevados
dos Himalaias. Almoço no hotel. À
tarde percurso panorâmico: Templo
Binda Vasini, um dos mais venerados; Garganta Seti, uma misteriosa
maravilha da natureza; Cataratas
Devis; a Ponte Ki Singh; e o antigo
mercado dos refugiados tibetanos
de Tashiling. Passeio de barco no
Lago Phewa. Jantar e alojamento.
8º Dia – Pokhara / Kathmandu
Viagem de regresso a Kathmandu com
almoço em rota. Tempo livre. Jantar e alojamento.
9º Dia – Kathmandu / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.
✈ 10º Dia – Lisboa
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre vi sto s
Localização
Kathmandu

4H
Aloft Kathmandu Thamel

Chitwan
Pokhara

4 H / 5H
Soaltee Crowne Plaza / Radisson / Yak and Yeti

Jungle Villa Resort
Atithi Resort & Spa

Temple Tree Resort & Spa

Pre ço s po r pe ssoa de sde

Notas:
• Possibilidade de fazer o trajecto Pokhara / Kathmandu de avião
(consulte suplemento);
• Sobrevoo (1h) pelas montanhas dos Himalaias: 210€ / pessoa (a
reconfirmar);
• Suplemento para circuito em privado (partidas diárias, mín. 2
participantes, guias locais em espanhol – Kathmandu; e em inglês –
Chitwan e Pokhara): 160€ / pessoa

Categoria
4H
4 H / 5H

Datas

Duplo

Single

Abr-Set

2.165 €

2.588 €

Out-Abr'21

2.206 €

2.654 €

Abr-Set

2.303 €

2.817 €

Out-Abr'21

2.331 €

2.847 €

Nepal e Butão – 12 dias
Consulte www.lusanova.pt

Base tarifa aérea Qatar cl.N – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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C o n d i ç õ e s g e rai s 19
O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se inserem as presentes condições gerais,
dele fazendo parte integrante e que constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo
se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em
suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na
legislação em vigor. As Condições Gerais cujo objeto seja
uma Viagem Organizada ou Serviço de Viagem Conexo
constante do presente programa, as correspondentes
fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente
brochura é da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda,
pessoa coletiva e número de matrícula 500 170 894, com
sede na Avenida João XXI, nº. 9ª, 1000 – 298, Lisboa,
titular do RNAVT 1739.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento
solicitado liquidando o restantes até 21 dias antes da
partida. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da
data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá
ser paga no ato da inscrição. A LUSANOVA – Excursões
e Turismo Lda. reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas
condições acima mencionadas. As reservas encontramse condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores
da confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE
8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua
redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo
in www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de viagem organizada
tem de ser comunicada à agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada
logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de
redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no momento de subtração,
deterioração ou destruição de bagagem. No transporte
internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias
a contar da sua entrega. Estando em caso o mero atraso
na entrega da bagagem a reclamação deverá ser feita
dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento
essencial para o acionamento da responsabilidade da
LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda. sobre a entidade
prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o
montante máximo exigível às entidades prestadoras dos
serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28
de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional,
e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte
Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente
aos seus Viajantes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os
seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem
ou da sua danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências
de viagens e turismo pela deterioração, destruição e
subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí
se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos
depositados à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.
7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo
com informação a prestar pela agência de viagens no
momento da reserva (20€) não reembolsáveis, mesmo

em caso de desistência. Nas viagens que incluam Austrália e Nova Zelândia o valor é de 40€. Por cada alteração
(nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem,
etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de viagens no momento da
reserva acrescidas de uma taxa de 20€. A aceitação de
tais alterações depende de aceitação por parte dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B.
I., passaporte, documentação militar, autorização para
menores, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não
permissão de entrada ao Viajante em país estrangeiro,
sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo
que tal situação acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se
desloquem dentro da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil
(Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão); Para obtenção de
assistência médica devem ser portadores do respetivo
Cartão Europeu de Seguro de Doença; Os nacionais de
países não comunitários devem consultar informação
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos
países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se
desloquem para fora da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil
(passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha
tal informação junto da agência no momento da reserva);
os nacionais de países não comunitários devem consultar
informação específica quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/
consulados dos países de origem;
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para
uma outra viagem ou para a mesma com partida em
data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, como despesas de alteração.
Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou
menos de antecedência em relação à data da partida da
viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração,
fica sujeito às despesas e encargos previstos na cláusula
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração
dos serviços contratados por motivos não imputáveis à
agência (ex. ampliação das noites de estadia, alteração
de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não
corresponder aos publicados no folheto que motivou a
contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que
informe a agência de viagens e turismo, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a
partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas
taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela
cessão, os quais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i)
a agência de viagens e turismo se veja obrigada a alterar
significativamente alguma das características principais
dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir de encontro
às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou
propuser o aumento do preço da viagem organizada em
mais de 8%, o viajante pode, no prazo de 8 (oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo
reembolsado das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e turismo implicará a
aceitação tácita da alteração proposta.

data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) que
resultem de variações no custo dos transportes ou do
combustível, impostos, taxas e ﬂutuações cambiais até
20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total
da viagem organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens
e turismo reserva-se o direito de deduzir ao reembolso
a efetuar ao viajante as correspondentes despesas administrativas, que a pedido do viajante serão justificadas.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer
reembolso por serviços não utilizados pelo Viajante por
motivos de força maior ou por causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores.
A não prestação de serviços previstos no programa de
viagem por causas imputáveis à agência organizadora e
caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o
dos efetivamente prestados.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável
pelo pagamento de todos os encargos a que o início
do cumprimento do contrato e a sua desistência deem
lugar, menos a reafectação de serviços e as economias
de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes
acima referidos. Na presente situação o reembolso será
efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato
de viagem antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias
inevitáveis e excecionais no local de destino ou na sua
proximidade imediata que afetem consideravelmente a
realização da mesma ou o transporte dos passageiros
para o destino. A rescisão do contrato de viagem nesta
situação apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela
correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e turismo são responsáveis perante os
Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados
por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso,nos
termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras
respondem solidariamente com as agências retalhistas,
no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de
viagens e turismo responde pela correta emissão dos
títulos de alojamento e de transporte e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha
como intermediária em vendas ou reservas de serviços
de viagem avulsos é responsável pelos erros de emissão
dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes
sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por
quaisquer erros devido a deficiências técnicas no sistema
de reservas que lhe sejam imputáveis e, se tiver aceitado
proceder à reserva de uma viagem organizadaou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem
conexos, pelos erros cometidos durante o processo de
reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável
por erros na reserva que sejam imputáveis ao viajante
ou que sejam causados por circunstâncias inevitáveis e
excecionais.

12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número
mínimo de participantes a Agência reserva-se o direito de
cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes casos,
o viajante será informado por escrito do cancelamento
no prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso
de viagens com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de
viagens e turismo poderá ainda rescindir o contrato se for
impedida de executar o mesmo devido a circunstâncias
inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos
termos acima referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados
no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato
de viagem.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por
razões que não lhe forem imputáveis, este não possa
terminar a viagem organizada, a agência de viagens e
turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os
serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência
consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à
distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de
assistência tenha sido causada pelo viajante de forma
deliberada ou por negligência, a agência de viagens e
turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em
que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais,
o viajante não puder regressar, a agência de viagens e
turismo organizadora é responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível de categoria
equivalente, por um período não superior a três noites por
viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica
às pessoas com mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados
médicos específicos, desde que a agência de viagens e
turismo tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do início da viagem
organizada.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo
o viajante pode recorrer ao Fundo de Garantia de Via-

gens e Turismo, devendo para tal recorrer ao Turismo de
Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote
6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830
– info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia Tranquilidade de Seguros,
apólice nº 8900703551 no montante de 75.000 euros,
nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros
que poderão ser adquiridos em função da viagem para
garantia de situações de assistência e despesas de cancelamento.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE/ EDIÇÃO
Este documento é válido de 01/03/2020 a 31/03/2021
editado em Dezembro de 2019
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que
devidamente acordadas pelas partes. Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar pelo
que qualquer derivação relevante desta moeda poderá
implicar uma revisão dos preços da viagem nos termos
constantes da cláusula “alteração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os preços praticados poderá haver alteração
do suplemento de combustível inserido no preço nos
termos constantes da cláusula “alteração de preço”. As
categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta
brochura seguem as normas de qualidade do pais de
acolhimento, podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios à agência não
seja possível manter ou confirmar a reserva existente,
obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de
tal tenha conhecimento.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na
hora local do respetivo país e de acordo com horários das
respetivas companhias aérea à data de impressão deste
programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da responsabilidade do Viajante
a informação do número de pessoas que irão ocupar o
apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas
que as reservadas, os apartamentos poderão recusar a
entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão
baseados numa ocupação dupla. Nem todos os hotéis
dispõem de quarto triplo sendo por norma colocada uma
cama extra que pode não ser de idêntica qualidade. Nos
quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo
pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua categoria que respeita
a critérios e classificações locais cujos critérios por vezes
são distintos dos utilizados em Portugal.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados
para os suplementos de meia pensão e pensão completa
não incluem bebidas. Nas chegadas ao hotel após a 19h
o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço
do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de
late check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do primeiro e último serviço. Em
regra, sem carácter vinculativo os quartos podem ser
utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão
ser deixados livres até as 12 h do dia de saída. Nos apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do
dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 10 h
do dia de saída.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças
(destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre
as condições especiais que porventura sejam aplicadas
à viagem em causa.
CÂMBIOS: Os preços deste catálogo foram calculados
ao câmbio 1€ = $1,11 de Dezembro de 2019
PROVEDOR DE CLIENTE: A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens.
Eventuais reclamações deverão ser apresentadas no
prazo máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a
que respeita. As reclamações devem ser apresentadas
por escrito para a morada a seguir indicada, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do
queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 1250-098
Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@apavtnet.pt.
As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo não ser aceites caso apresentadas manifestamente
com má fé ou desprovidas de fundamento. As decisões
do Provedor do Cliente são sempre comunicadas por
escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da
notificação da decisão.
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