ÍNDIA CLÁSSICA 1.626€* pt.tui.com
NOVEMBRO 19 A SETEMBRO 20
A partir de

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO DAS VIAGENS
*Passagem aérea em voo regular e classe económica; 7 noites de circuito; Regime conforme itinerário (7 almoços e 7 jantares - não
inclui bebidas); 1 noite em Delhi em regime de alojamento e pequeno-almoço; assistência à chegada; transporte em veículo com ar
condicionado; entrada nos locais mencionados no programa; guia em espanhol; passeio de elefante / jeep no Forte Amber; passeio de
barco no rio Ganges; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível ( no valor de 315 € - sujeitas a alterações até à data de
emissão dos bilhetes).
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Índia

Índia Clássica
Novembro 19 a Setembro 20
10 Dias / 8 Noites - Desde 1.626€ por pessoa
Delhi, Varanasi, Khajuraho, Agra, Jaipur
Partidas ás Terças, Quintas e Sábados
Mínimo 2 pessoas
Dia 1 – Voo Lisboa / Delhi
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em direção a Delhi. Refeições e noite no avião.
Dia 2 – Delhi
Assistência à chegada a Delhi e transfere para o hotel. Possibilidade de efetuar uma visita opcional ao Templo de Akshardham com possibilidade
de desfrutar de um espetáculo das suas fontes musicais. Sendo um dos maiores Templos Hindus do mundo, e também o mais moderno, foi
construído com a ajuda de mais de 4.000 voluntários de todo o mundo e 7.000 artesãos tendo sido inaugurado em 2005. Jantar e alojamento.
Dia 3 - Delhi
Depois do pequeno-almoço, saída em direção à zona histórica de Delhi. Pelo caminho passagem pelo Forte Vermelho, visita a Jama Masjid, a
maior Mesquita da Índia e ao memorial de Mahatma Gandhi, Rajghat. A manhã termina com um passeio de rickshaw pelas ruas de Chandni
Chowk. Da parte da tarde visita ao Túmulo de Humayun. Depois partimos para Nova Delhi, para conhecer o Templo Birla Mandir, o Templo Sikh
Gurudwara Bangla Sahib , Qutab Minar - o minarete de tijolo mais alto do mundo considerado Património da Humanidade pela UNESCO.
Passagem ainda pela Porta da Índia e pelos Edifícios do Governo. Regresso ao hotel, alojamento e jantar.
Dia 4 - Delhi / Varanasi
À hora combinada localmente transfere para o aeroporto para embarque num voo em direção a Varanasi. À chegada transfere para o hotel.
Depois do almoço visita a Sarnath, local onde Buda pregou o seu primeiro sermão. Seguimos para uma visita à cidade de Varanasi incluindo
os Templos de Bharat Mata, Tulsi Manas e uma passagem pela Universidade Hindu de Banaras. À noite cerimónia Aarti no Rio Ganges. Jantar
e alojamento.
Dia 5 - Varanasi / Khajuraho
Logo pela manhã, passeio de barco no Rio Ganges. O ritual é um aspeto muito importante do hinduísmo e não há melhor lugar para observá-lo
do que no Ganges. Poderá testemunhar várias cerimónias como a oferta de alimentos, o banho dos devotos, a cremação dos mortos e a lavagem
da roupa. Um passeio pelas ruas sinuosas e estreitas permitir-lhe-á testemunhar vários rituais dos peregrinos. Regresso ao hotel e em hora a
acordar transfere para o aeroporto para embarque no voo com destino a Khajuraho. Chegada e transfere para o hotel selecionado. Depois do
almoço, visita de Khajuraho onde podemos encontrar o mais importante e fascinante conjunto de templos. Os Templos de Khajuraho foram
declarados pela UNESCO como Património Mundial, no sentido de preservar o legado da arquitetura da dinastia Chandela. Estes templos são
famosos pelas suas esculturas e gravuras eróticas, que são uma das mais importantes conquistas da arte indiana. Jantar e alojamento.
Dia 6 - Khajuraho / Orchha / Jhansi / Agra
Depois do pequeno-almoço saída em direcção a Jhansi para embarcar no comboio que tem como destino Agra. Pelo caminho iremos visitar
Orchha onde, entre os vários monumentos importantes, destacam-se Jehangiri Mahal e o Templo de Ram Raja. Continuamos até Jahnsi para
seguirmos no comboio para Agra. Chegada, transfere até ao hotel. Alojamento.
Dia 7 - Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Pequeno-almoço e saída para visita da cidade de Agra. Vamos visitar um dos monumentos mais românticos do Mundo, o Taj Mahal* e o
magnífico Forte de Agra. Depois do almoço partida em direção a Jaipur, pelo caminho faremos uma visita à cidade abandonada de Fatehpur
Sikri, capital de curta duração, durante o reinado do Imperador Akbar, sendo uma maravilha da arquitetura, pois foi projetada e construída em
pedra vermelha. Continuaremos a viagem até Jaipur. Chegada, jantar e alojamento.
*Nota: O Taj Mahal está fechado às sextas-feiras.
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Dia 8 - Jaipur
Na parte da manhã saída para visita ao Forte Amber. Pelo caminho, paragem para fotografar o famoso Hawa Mahal – Palácio dos Ventos.
Subiremos ao forte num passeio de elefante (ou em jeep). O Forte de Amber é uma fortaleza histórica conhecida por seu estilo único,
misturando a cultura muçulmana com a hindu. Depois do almoço visita à cidade de Jaipur onde poderá visitar o Palácio da Cidade dos Marajás
e o Observatório. Jantar e alojamento.
Dia 9 - Jaipur / Samode / Delhi
Pequeno-almoço e saída para Delhi. Alojamento num hotel na zona do aeroporto. Opcional: Almoço no Palácio de Samode.
Dia 10 - Delhi / Portugal
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o aeroporto. Embarque em voo com destino a Portugal.
Dia 11 - Chegada
Chegada e fim dos serviços.
Hotéis previstos ou similares:
Opção 1

Opção 2

Opção 3

Piccadily

Crowne Plaza Rohini

The Leela Ambiance &
Convention Hotel

Hotel Hindusthan International

Radisson Blu

Radisson Blu

Ramada

Radisson Blu

Radisson Blu

Mansingh

Crystal Sarovar

Double Tree by Hilton

Mansingh

Indana Palace

Hilton

Pride Plaza Aerocity

Pride Plaza Aerocity

Pride Plaza Aerocity

Delhi
(2 noites)

Varanasi
(1 noite)

Khajuraho
(1 noite)

Agra
(1 noite)

Jaipur
(2 noites)

Delhi – noite extra
(1 noite)

Preço por Pessoa em Duplo:
Opção 1

Opção 2

Opção 3

01 Nov’19 a 31 Mar’20

1.738 €

1.918 €

2.028 €

01 Abr’20 a 30 Set’20

1.626 €

1.733 €

1.796 €

Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular e classe económica; 7 noites de circuito; Regime conforme itinerário (7 almoços
e 7 jantares - não inclui bebidas); 1 noite em Delhi em regime de alojamento e pequeno-almoço; assistência à chegada; transporte em
veículo com ar condicionado; entrada nos locais mencionados no programa; guia em espanhol; passeio de elefante / jeep no Forte Amber;
passeio de barco no rio Ganges; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível ( no valor de 315 € - sujeitas a alterações até à
data de emissão dos bilhetes).
Os nossos preços não incluem: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, visto, bebidas ás refeições, taxas
fotografia, gratificações, extras de carácter pessoal e qualquer serviço não mencionado no programa
Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade / Preços a reconfirmar para viagens que abranjam dois períodos.
Período de Natal e Fim de Ano sujeitos a suplementos. Consulte-nos.
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