
 

 

 

 

 

 

“ Uma visão global de toda a grandiosidade cultural e mística 
desta Índia misteriosa,  com a sua história, seus contrastes, 

templos, monumentos,  povos, crenças ...” 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DELHI 
TEMPLO DOURADO 
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( UMA DAS SETE MARAVILHAS ARTÍSTICAS DA HUMANIDADE ) 

MAGIA DO RAJASTÃO 

VESTÍGIOS DA PRESENÇA PORTUGUESA EM GOA 

 
»»»»»» ***** «««««« 

 
DELHI *** AMRITSAR *** JAIPUR *** AGRA 

VARANASI *** GOA (PANJIM) 
MUMBAI  

 



ITINERÁRIO 
 

 10/OCT.15 -   LISBOA / PARIS / DELHI  
 

Chegada ao Aeroporto da Portela 2h30 antes da partida .Formalidades de embarque e partida no vôo 
da Air France -  AF 1125 – com destino a Paris. Chegada às 09h30 e continuação no AF 226 ( vôos a 
reconfirmar ) às 10h45 com destino a Delhi. Noite e refeições a bordo 
 

 
 

11/OCT.15 -    DELI ( PENSÃO COMPLETA ) 

 

 
Pelas 06h20, desembarque no Aeroporto de Delhi, formalidades de fronteira e assistência pelo nosso 
Guia local, dando-se início à visita ao Minarete Qutub- a mais alta torre construida em pedra em 
toda a India e situada nos arredores da cidade. Construção iniciada no ano de 1199 , com 72.5 m de 
altura e 379 degraus. Continuação para o centro da cidade para a “Visita da Cidade de Delhi”, que 
será de dia inteiro – manhã e tarde - com destaque para as suas zonas antigas e modernas mais 
importantes, iniciando-se o tour pela “Velha Delhi” com paragem no Raj  
Ghat – memorial dedicado a Mahatma Gandhi. Seguidamente passagem pelo exterior da movimentada 
Jama Masjid  - a maior Mesquita da Índia e a segunda maior do Mundo - um eloquente exemplo do 
fervor religioso da Dinastia Mughal, com uma capacidade para 25.000 devotos. A partir deste local, 
seguiremos em “Rickshaw” pelas ruas estreitas e com vistas sobre o rio Jamuna até ao Forte 
Vermelho, mandado construir pelo Imperador Shah Jahan, em meados do século XVII, em pleno 
apogeu da Dinastia Mughal. Terminada a visita, deixamos a “Velha Delhi”, para entrarmos na “Nova 
Delhi” a qual apresenta o grande legado deixado pelos Ingleses.  
No fim da manhã chegada ao Hotel The Suryaa, para check in, distribuição dos alojamentos.  
Almoço no Hotel. 
Durante a tarde, visitaremos o Mausoléu do Imperador Humayun, o 2º Imperador Mughal – grande 
obra-prima do estilo indo-persa. Continuação pelas zonas modernas da cidade, com suas amplas 
alamedas passando pela Porta da Índia, o Palácio Presidencial, os edifícios do Parlamento e 
Ministérios. 
Visita ao moderno Templo de Lotus e a terminar visitaremos ainda um templo Sikh denominado por 
Gurudwara Bangla Sahib. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento. 



A fundação da moderna capital da Índia perde-se na obscuridade dos tempos, encontrando a sua 
origem na época lendária de INDRAPRASHA. Centro cultural e político da Índia, DELHI não foi 
sempre a Capital da maior democracia do mundo, embora tivesse desempenhado em todos os tempos 
importante papel na vida do País. Aqui se ergueram e caíram várias dinastias, hindus e muçulmanas, 
incluindo a célebre Dinastia Mughal, que nos legaram um riquíssimo património cultural, o qual  
podemos contemplar durante a nossa visita, as centenas de monumentos que atestam mais de um 
milénio de história. DELHI MODERNA é uma cidade concebida por Sir Edwin Lutyens durante o 
domínio Britânico tornando-se na CAPITAL DA ÍNDIA. 
 

  
 

12/OCT.15 -  DELHI / AMRITSAR ( MEIA PENSÃO) 

 
 
Pequeno-almoço no hotel e transfere para a estação de 
caminhos-de-ferro. Partida às 07h20 no comboio 
Expresso Shatabdi para Amristar . 
Pelas 13h25, assistência à chegada e transporte para o 
hotel Country Inn by Carlson. Almoço livre.  
 
AMRISTAR é uma das mais importantes cidades do 
Estado Indiano de PUNJAB com cerca de 1.300.000 
habitantes. O seu nome significa Lago de Néctar, o 
lago sagrado pelas suas águas consideradas milagrosas 

para a cura de várias doenças, o que levou o Guru Ram Das Ji,  o 4º Guru Sikh a radicar-se no local 
no século XVI. Seu filho mandou construir no meio do lago o grande Gurudwara Harmandir que nos 
princípios do século XIX foi coberto de mármore e de folhas de ouro, passando a ser conhecido pelo 
TEMPLO DOURADO – Santuário dos Sikhs e local de peregrinações dos mesmos vindos de todo o 
Mundo para aqui orarem junto do Grande Livro Sagrado e também para sua purificação nas águas 
sagradas do lago. Todo o complexo do Templo está rodeado de um emaranhado de ruas estreitas, com 
várias lojas que o torna ao mesmo tempo, num dos maiores e mais movimentados mercados da Índia. 
                                                                                                                            
Em hora a determinar, partida para Fronteira de Wagah, a cerca de 28 kms, e única ligação 
terrestre entre a Índia e o Paquistão, para assistir às  cerimónias do render das guardas indiana e 
paquistanesa e ao arrear das respectivas bandeiras, ao fim do dia. A pompa e brilho desta cerimónia  
são um espectáculo memorável. Regresso a Amristar. Jantar no Hotel. 
Depois da refeição o grupo será conduzido ao famoso Templo Dourado para assistirmos à grande 
cerimónia Palaki Sahib que consiste em tirar do palanquim de prata e ouro, o Livro Sagrado dos 
Sikhs, o Sri Guru Granth Sahib, principal elemento de culto na Religião Sikh. O Livro é levado em 
procissão solene pelo Templo, perante a multidão de crentes Sikhs, até ao altar principal numa 
proliferação colorida de sedas e brocados de ouro e de prata e aspergidas por uma verdadeira chuva 
de um delicioso perfume de rosas. Será mais um momento inesquecível que ficará para sempre 
gravado na memória dos visitantes.  
Regresso ao hotel. Alojamento. 

 
 

 



13/OCT.15 -  AMRITSAR / DELI / JAIPUR ( MEIA PENSÃO) 

 
Depois do pequeno-almoço, visita aos pontos mais importantes da Cidade de Amristar, com 
destaque especial para o Templo Dourado, o Memorial Jallianwala Bagh e ainda o Jardim Rambagh.  
Terminada a visita, continuação para o Aeroporto para a ligação aérea às 12h45 com destino a Delhi, 
onde chegaremos pelas 13h50. Almoço livre. 
Continuação em autocarro para Jaipur – a cidade côr de rosa - devido à cor dos materiais 
utilizados na  construção  dos  seus principais monumentos. Chegada ao Hotel Four Points by 
Sheraton.   
Jantar e alojamento.  

 
 

14/OCT.15 -   JAIPUR ( MEIA PENSÃO) 

 
Pequeno almoço no Hotel. 
Jaipur é a Capital do Estado do Rajastão. Planeada e construída pelo 
príncipe astrónomo Jai Man Sing, no século XVIII, quando ainda 
poucas cidades, obedeciam a um plano de construção tão 
avançado.  
Depois do pequeno-almoço, encontro com o Guia e visita ao 
célebre FORTE AMBER, situado a 11 Kms de Jaipur, tendo sido a 
brilhante Capital do Império Rajput e cuja subida à cidadela, 
será feita no dorso de um elefante, conforme disponibilidade no 
momento, ou em jeeps. Regresso a Jaipur e almoço livre. 
De tarde apreciaremos os pontos de maior interesse turístico de 
Jaipur, tais como o Palácio da Cidade, o Jantar Mantar -  
Observatório Astronómico, mandado construir pelo Marajá de Jaipur em 
1726 - o Palácio dos Ventos - a obra-prima de Jaipur. Regresso ao hotel. Jantar no Hotel. 
À noite visita ao famoso Templo Birla, para assistirmos às coloridas cerimónias dedicadas a Laxmi 
Narayan – Deus Vishnu. 
Regresso ao Hotel para alojamento. 

 

15/OCT.13 -  JAIPUR  / FATEHPUR SIKRI / BHARATPUR / AGRA ( Pensão Completa ) 

 
Pequeno almoço no Hotel e partida em autocarro para FATEHPUR SIKRI, hoje uma cidade 
desabitada com aproximadamente 500 anos, devido à falta de água e que permanece em perfeito 
estado de conservação, sendo um autêntico museu em pedra e que foi Capital Imperial no tempo do 
Imperador Akbar. Destacam-se as belas construções de Diwan – i – Khas, Diwan – i Am & Buland 
Darwaja, Panch Mahal e outros palácios. Almoço no trajecto, em Bharatpur. Continuação para Agra - 
outrora Capital de vários impérios e habitada pelos guerreiros rajputanos. À chegada, visita imediata 
o célebre TAJ MAHAL - considerado uma das maravilhas artísticas do Mundo. É o símbolo de um 
amor a imortalizar. Foi construído no século XVII pelo Imperador Shan Jahan  para servir de 
mausoléu a sua esposa, a Imperatriz Mumtaz MAHAL, que  costumava acompanhá-lo, quase  sempre,  
nas campanhas militares e morrera durante um dos seus combates. Depois da visita, continuação para 
o Hotel Whydham Grand – Sup.Rooms. Jantar e alojamento. 
 
 



16/OCT.15 -  AGRA / DELHI / VARANASI ( Meia Pensão ) 

 

 
Depois do pequeno-almoço, partida para o Forte de Agra, situado nas margens do rio Yamuna, onde 
visitaremos o Hall das Audiências Públicas, assim como os Pavilhões Reais e outros. Terminada a 
visita, partida em autocarro para o Aeroporto de Delhi. Almoço livre. 
Formalidades de embarque e partida às 13h40, em voo directo para Varanasi. 
Desembarque pelas 15h05, assistência e imediato transfere para o Hotel Rivatas by Ideal – Deluxe 
Rooms . Jantar e alojamento 
 

 

17/OCT. 15 -   VARANASI ( Pensão  Completa ) 

 
De manhã cêdo, partida para um Passeio de barco no rio Ganges, onde 

peregrinos Hindus realizam seus rituais matinais, seguindo uma tradição 
de vários séculos. Passaremos pelos vários Ghats, ou degarus de 
purificação, fazendo paragem nos mais importantes. Terminada esta 
visita, regresso ao hotel para o pequeno almoço. 
Seguidamente iniciaremos a visita de Varanasi pelo Templo de 
Kashi – Vishwanath, localizado na Universidade Hindu de Banaras, 
o Templo de Bharat Mata – inaugurado por Mahatma Gandi e 
dedicado à Mãe India, além de muitos outros que podemos apreciar 
durante esta visita. Almoço incluído no Hotel 

De tarde “Visita a Sarnath” – o maior centro budista da India e 
situado a 10Kms de Varanasi, onde Buda realizou o seu primeiro sermão.  

               Aqui poderemos encontrar muitos monumentos e edifícios budistas. Visita aos 
locais de maior interesse turístico. Regresso a Varanasi. 
Ao Pôr do Sol faremos um trajecto em “Rickshaw”, percorrendo as suas ruas estreitas e os muitos 
mercados repletos de gente, até alcançarmos a Ghat Dasaswamedt, com seus degraus de 
purificação, nas margens do Rio Ganges, para se admirar, num ambiente de calma e serenidade,  todo 
o cerimonial do ritual dos crentes hindus, numa postura de paz e tranquilidade entoada por cânticos 
sublimes de adoração à Deusa Ganga. É um verdadeiro espectáculo de côr, luz e som, com milhares 
de bóias flutuantes, com velas e flores, que são lançadas pelos peregrinos no Ganges Sagrado, em 
homenagem aos seus antepassados. Regresso ao Hotel.  
Jantar e alojamento 
 



 

18/OCT.13 -    VARANASI / MUMBAI / GOA ( Meia Pensão) 

 
Pequeno almoço no Hotel e transfer para o Aeroporto e formalidades de embarque no voo directo 
para Mumbai, com partida às 11h15. Almoço livre. 
Pelas 13h15 chegada ao Aeroporto de Mumbai e mudança de avião para o voo de ligação a Goa com 
saída prevista para as 15h00.   
Pelas 16h05 chegada prevista ao Aeroporto de Goa. Assistência à chegada e transfer para o Hotel 
Cidade de Goa Jantar e alojamento. 

 
 
 

19/OCT.15 -    GOA ( Panjim) – (Pensão Completa) 

 
 
 

 
 
 
Após o pequeno almoço Visita de dia inteiro à cidade de Goa. 
Iniciamos pela “Velha Goa”, famosa pelas suas Igrejas e Catedrais, como a Basílica do Bom Jesus, 
uma das mais antigas de Goa e que abriga os restos mortais de São Francisco Xavier, a Sé 
Catedral de Santa Catarina, de 1510 – imponente estrutura de côr branca e interior barroco. É a 
mais imponente de todas as igrejas na Velha Goa.  A finalizar a Igreja de São Caetano que é uma 
réplica da Praça de São Pedro em Roma e a Porta de Goa. Continuação para Panjim. 
Almoço numa antiga Mansão Portuguesa , hoje convertida em Hotel. 
De tarde, um pequeno passeio a pé por Panjim, seguindo pelas Fontaínhas, considerada por Bairro 
Latino, onde podemos apreciar a influência da arquitectura portuguesa. Visitaremos ainda São Tomé, 
com as suas casas caracteristicas pintadas a côr de pastel. Atravessando a Ponte a pé, teremos a 
oportunidade de poder fotografar à distância a Igreja da Imaculada Conceição. Regresso a Goa, 
para um Cruzeiro no Rio Mandovi ( 1 hora aprox.). Será uma agradável experiência com um variado 
programa de animação, com Danças do Templo Dekni, Danças Fudji e ainda o bem português 
Corridinho Algarvio. Ao mesmo tempo e nas margens do rio podemos vislumbrar alguns monumentos 
históricos de grande beleza como a Igreja e o Forte dos Reis Magos, o Forte da Aguada e ao 
longe o Cabo Rajbhavan. Chegada ao Hotel. 
Em hora a determinar “Jantar de Despedida”, no Palácio de Deão - uma agradável surpresa com 
recordações de Portugal, onde haverá um programa de Danças tradicionais e Serenatas Portuguesas, 
além de uma refeição da gastronomia Portuguesa e Goesa. Regresso ao Hotel. Alojamento. 
 
 



 
 

 

20/OCT.15  -  GOA / MUMBAI ( Meia Pensão )  / PARIS 

 
Logo pela manhã, pequeno almoço e transfer para o Aeroporto de 
Goa e formalidades de embarque no voo directo a Mumbai com 
saída às 08h00. 
Pelas 09h10 chegada a Mumbai. Assistência e inicio imediato da 
“Visita de Dia Inteiro à Cidade de Mumbai”  - cidade construída 
sobre um arquipélago de 7 ilhas. Mumbai – ex Bombaim é a Capital 
do Estado de Maharashtra. Foi um dos locais onde aportaram as 
caravelas portuguesas do século XVI. Maravilhados pela sua 
beleza, os portugueses chamaram-lhe "A Bela Baía" de onde 
derivou o nome Bombaim. A cidade foi oferecida aos ingleses, em 
1661, pelo Rei de Portugal, como dote de casamento da Infanta D. 
Catarina com Carlos II de Inglaterra.  
De entre os pontos de interesse da cidade, salientam-se a Dhobi 

Ghats – Lavandaria ao ar livre, Mani Bhawan – Memorial a Ghandi, o Parque Kamla Nehru, os jardins 
suspensos nas encostas do Malabar, com bonitas vistas sobre a Marina e a Praia Chowpatty, o 
Mercado Crawford, a Fonte da Flora e muitos outros lugares a indicar pelo nosso Guia local. 
Paragens e Almoço livre. 
Jantar - “Adeus à Mistica India “  no Waterstones Hotel. 
Em hora a determinar, partida para o Aeroporto de Mombai.  
Formalidades de embarque, para o voo AF com partida prevista para as 02h20 com destino a Paris, já 
na madrugada do dia 21 Out. 
 
 

21/OCT.15 -  PARIS / LISBOA 

 
Chegada a Paris às 08h20 e continuação da viagem no AF 1024 às 09h40 com destino a Lisboa 
Chegada às 11h10. 
 

      Fim da Viagem 
 
Preço por pessoa ( MINIMO 25 PARTICIPANTES ) : 
 
Alojamento em quarto Duplo / Triplo EUR  2.460,00 
Suplemento para Quarto Individual 
Taxas de Aeroporto 

EUR 
    EUR            

   590,00 
   423,00 

 

 

              PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE 6 MÊSES 



 

O Preço Inclui: 

• Todos os transferes Aeroporto / Hotel / Aeroporto  
• 01 Noites de alojamento em Delhi 
• 01 Noite de alojamento em Amristar 
• 02 Noites de alojamento em Jaipur 
• 01 Noite de alojamento em Agra 
• 02 Noites alojamento em Varanasi 
• 02 Noites alojamento em Goa 
• Refeições de acordo com o informado no titinerário. 
• Guia local durante as visitas e excursões  
• Transporte em autocarro de turismo com ar condicionado durante todos os 

percursos descritos no itinerário 
• Gratificações nos hotéis e restaurantes 

O Preço não inclui:  

• Taxas de aeroporto ( a reconfirmar à data de emissão ) 
• Bebidas às refeições 
• Gratificações a motoristas e Guias 
• Tudo o que não esteja devidamente especificado no programa como incluído. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi 
realizada por Booking - Agência de Viagens e 
Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando Lopes 
Graça, nº 10 A, 1600 - 067Lisboa, contribuinte 
fiscal nº 501145834, com o capital social de 
Euros 200.000,00 matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, sob o número 
1196 e com o Rnavt 1951 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
A reconfirmar à data de emissão dos bilhetes. 
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 
30% do valor total da viagem, devendo o 
pagamento restante ser efectuado de acordo 
com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes 
da realização da viagem e os restantes 30% até 
30 dias antes da partida . A Agência 
organizadora reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha 
sido efectuado nas condições acima 
mencionadas. 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes 
desistir da viagem, terá de pagar todos os 
encargos  a que a desistência dê lugar e ainda 
uma percentagem que pode ir até 15% do preço 
da viagem. Quando seja caso disso, o cliente 
será reembolsado pela diferença entre a 
quantia já paga e os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está 
baseada num número mínimo de participantes, 
pelo que  a Agência organizadora poderá 
cancelar a viagem, caso não venha a existir o 
número minimo de participantes. 
 

 
 
ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos 
percursos, modificar as horas de partida ou 
substituir qualquer dos  hotéis previstos por 
outros de categoria similar, sem que o cliente 
tenha direito a qualquer indemnização ou 
reembolso das quantias pagas. 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados 
nos custos dos serviços e taxas de cambio vigentes 
à data da concepção do programa ( Fev 2015 ), pelo 
que estão sujeitos às alterações que resultem  de 
variações de custos nos transportes,  do 
combustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, 
impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. Sempre 
que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente  informado e convidado a, dentro do 
prazo que  lhe for fixado, aceitar o aumento 
verificado  ou anular  a sua inscrição nos mesmos 
termos e condições  previstos na rubrica “ 
Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência 
Organizadora esta vier a ficar impossibilitada de 
cumprir algum serviço essencial constante do 
programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente 
reembolsado de todas as quantias pagas, ou, em 
alternativa, aceitar uma alteração e eventual 
variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da 
viagem constante deste programa e  emergentes 
das obrigações assumidas, encontra-se garantida 
por um seguro de responsabilidade civil, na 
Companhia de Seguros Victoria e por uma caução 
no Turismo de Portugal nos termos da legislação 
em vigor. 

 
 

Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda. 
Rua Fernanado Lopes Graça, Nr. 10 - A     1600 - 067LISBOA (Portugal) 

Tel.: (351) 213 16 12 59 - Fax: (351) 213 16 12 80 – Rnavt 1951 
m.henriques@viagens-booking.com – www.viagens-booking.com 

 


