Contacto 258 823 029
viagens@paroquiafatima.pt

Índia
Triângulo Dourado e Goa
12 a 21 de Abril de 2019
1º DIA (11/12-04-2019) - VIANA / LISBOA / DELHI
Saída às 23.20 de Expresso para Lisboa. Em hora a indicar, comparência no aeroporto de Lisboa. Assistência nas formalidades
de embarque e partida com destino a Delhi com escala em Munique. Chegada, receção de boas vindas com a unção na testa do
tradicional “tikka” que faz parte da tradição. Transporte ao hotel e alojamento.
2º DIA (13-04-2019) - DELHI
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da Parte Velha da Cidade, começando por Jama Masjid, a maior mesquita da Índia e
a segunda maior do Mundo. Transporte em riquexó até à entrada do Forte Vermelho, mandado construir pelo Imperador Shah
Jahan, em meados do século XVII. Visita a Raj Ghat, local da cremação de Mahatma Gandhi. Continuação da visita de alguns dos
pontos de maior interesse, com destaque para e Chandni Chowk, a principal artéria da antiga Delhi. Visita do Templo de Laxmi
Narayan, um moderno templo Hindu. Visita de Gurudwara Bangla Sahib. Visita do túmulo de Humayun, construído pela viúva do
Segundo Imperador Mughal, Humayun, e que é um monumento de destaque no estilo indo-persa, precursor do Taj Mahal. Almoço
em restaurante de especialidades locais. Visita à Nova Delhi, passando pelo imponente complexo de edifícios muçulmanos dos
finais do século XII, em que predomina a célebre Torre Qutab Minar, a torre de pedra mais alta da Índia, o Mausoléu do Imperador
Humayun, a Porta da Índia, edifícios do Parlamento e a residência do Presidente. Jantar e alojamento no hotel.
3º DIA (14-04-2019) - DELHI / AGRA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Agra que foi Capital de vários impérios e habitada pelos guerreiros rajputanos. Chegada a
Agra, almoço e tempo livre. Jantar e alojamento.
4º DIA (15-04-2019) - AGRA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte em carruagens “Tonga” puxadas a cavalo para o célebre Taj Mahal considerado uma das
maravilhas artísticas do Mundo, de uma beleza incomparável e símbolo do amor imortal. Continuação para o Forte de Agra, nas
margens do Rio Yamuna. Visita ao Hall das Audiências Públicas e aos Pavilhões Reais. Almoço entre visitas. Transfer ao hotel,
jantar e alojamento.
5º DIA (16-04-2019) - AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Jaipur com passagem por Fatehpur Sikri, hoje uma cidade desabitada devido à falta de
água, mas um autêntico museu em pedra e que foi Capital Imperial no tempo do Imperador Akbar. Destacam-se as belas construções de Jama Masjid, considerada como uma cópia da mesquita de Meca, o túmulo de Salim Chishti, Panch Mahal e outros palácios. Almoço emBharatpur. Continuação da viagem. Chegada a Jaipur, conhecida pelo nome de Cidade Cor de Rosa, devido à
cor dos materiais empregues na construção dos principais monumentos. Transporte ao hotel, jantar e alojamento.
6º DIA (17-04-2019) - JAIPUR
Pequeno-almoço no hotel. Subida em elefante ou em jeep ao Forte Amber e visita da cidadela interior. Almoço. De tarde visita do
Palácio da Cidade, do Observatório e do Palácio dos Ventos. Jantar e alojamento no hotel.
7º DIA (18-04-2019) - JAIPUR / GOA
Transporte para o aeroporto e partida para Goa com mudança de avião em Bombaím. Chegada a Goa, assistência no aeroporto e
transporte para o hotel onde será servido o almoço e visita panorâmica da cidade. Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA (19-04-2019) - GOA
Pequeno-almoço no hotel. Visita dos pontos de maior interesse turístico da Velha e Nova Goa. Destaque para as encostas da
montanha Altinho para desfrutar de uma vista panorâmica sobre Pangim e o Rio Mandovi, a Praia de Dona Paula, o Porto de Mormugão, a Velha Goa com a Basílica do Bom Jesus onde se encontra o túmulo de S. Francisco Xavier, a Igreja da Senhora do
Rosário e de Santa Mónica, oConvento de S. Francisco, relíquia da cultura portuguesa, e a Catedral de Santa Catarina, terminando nas Porta de Goa. Almoço. Passeio pelo bairro antigo de Panjim. Partida em direção ao Forte de Aguada. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
9º DIA (20-04-2019) - GOA / BOMBAIM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o aeroporto, assistência e partida de avião com destino a Bombaím. Chegada, assistência
no aeroporto de Bombaím. Saída para visita panorâmica desta importante cidade, construída sobre um arquipélago de 7 ilhas.
Passagem por Dhobi Ghats, a maior lavandaria do mundo a céu aberto, seguida pela visita a Mani Bhawan, casa onde Ghandi
ficava nas suas visitas a esta cidade. Continuação pelos Jardins Suspensos da Encosta de Malabar e pela Torre do Silêncio. Passagem por Jain Temples, terminando com uma vista panorâmica sobre a Marina. Almoço e saída para a Porta da Índia. A última
paragem será no Museu Príncipe de Gales. Transporte para um hotel para jantar e curto período de descanso. Após o jantar, saída para o aeroporto.
10º DIA (21-04-2019) - DELHI / LISBOA / VIANA
Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa, com escala em Munique. Chegada a Lisboa.

Mínimo de 21 participantes
Preço por pessoa em quarto duplo: - 2.320,00€
Suplemento de Quarto Individual - 475,00€
O PREÇO INCLUI:
Passagem aérea, com taxas, para o percurso:
- 11/04/2019— Possibilidade de Expresso Viana /Lisboa (23.h30/4h)
- 12/04/2019 - LH1793 (Lufthansa) - Lisboa/Munique (06:15/10:10)
- 12/04/2019 - LH0762 (Lufthansa) - Munique/Delhi (12:20/23:15)
- 18/04/2019 - 9W698 (JetAirways) - Jaipur/Bombaim (08:20/10:20)
- 18/04/2019 - 9W475 (JetAirways) - Bombaim/Goa (11:20/12:40)
- 20/04/2019 - 9W496 (JetAirways) - Goa/Bombaim (07:00/08:20)
- 21/04/2019 - LH0767 (Lufthansa) - Bombaim/Munique (0:50/05:50)
- 21/04/2019 - LH1790 (Lufthansa) - Munique/Lisboa (11:20/13:30)
Possibilidade de 15h rede expresso regresso a Viana
 Autocarro de Turismo durante todo o circuito com taxas e todas as despesas de
motorista incluídas;
Alojamento nos seguintes hotéis:
- Delhi: The Leela Ambience Convention Hotel 5*, ou similar
- Agra: Hotel Courtyard by Marriot Agra 5*, ou similar
- Jaipur: Hilton Jaipur 5*, ou similar
- Goa: Vivanta by Taj Panjim 5*, ou similar
- Bombaim: Hilton Mumbai International Airport 5*, ou similar
 Pensão completa;
 Guia em português ou espanhol durante todo o circuito;
 Visto (para cidadãos portugueses);
 Acompanhante da agência durante todo o circuito;
 Gratificações;
Seguro Multiviagens VIP com cobertura de Cancelamento Antecipado e Interrupção de
Viagem e de Perturbação de Viagem por Motivos de Força Maior.
O PREÇO NÃO INCLUI:
 Serviços não mencionados no programa
 Despesas de carácter pessoal
 Bebidas
Entradas em monumentos não indicados como entrada incluída
Documentos necessários:
- Passaporte válido até 21/10/2019
- Visto (a cargo da Agência)
Data Limite para inscrição: 05/01/2019

