INDIA
Varanasi, Rajastão e Goa
11.04.2019
23.04.2018
1º dia – 11 abril (5ª feira) – LISBOA | MUNIQUE | DELHI
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo
Lufthansa, com destino a Delhi, Via Munique. Chegada a Delhi,
formalidades de desembarque e transfer para Hotel Le Meridien New
Dehli 5***** ou similar. Alojamento.
2º dia – 12 abril (6 ª feira) - DELHI
Pequeno almoço no hotel e saída para visitas de dia inteiro à cidade de Delhi. De manhã visita
da parte antiga da cidade, dentro da muralha, construída há mais três séculos pelo imperador
Shah. Visita (exterior) do Forte Vermelho, construído em arenito vermelho e de Jama Masjid, a
mesquita mais elegante da Índia. Almoço em restaurante na cidade. À tarde, visita do túmulo
de Humayun e, em seguida, Raj Ghat, onde Mahatma Gandhi foi cremado em 1948.
Atravessando a cidade Velha, visita de Qutub Minar (o minarete de tijolo mais alto do mundo,
com 72 metros de altura e um importante exemplo de arquitetura indo-islâmica) e as ruínas da
Mesquita Quwat-ul-Eslam (Light of Islam). Regresso ao hotel no final do dia. Jantar e alojamento.
3º dia – 13 abril (sábado) - DELHI | VARANASI
Pequeno almoço no hotel, check out e saída para o aeroporto de Dehli para formalidades de
embarque em voo doméstico para Varanasi. À chegada, visita de Sarnath, local onde Gautama
Buda terá dado seu primeiro sermão sobre os princípios básicos do budismo. Local de veneração
budismo, com uma rica coleção de antigas relíquias budistas e numerosas imagens de Buda e
Bodhisattva expostas no Museu Arqueológico local. Continuação para o centro de Varanasi.
Almoço em restaurante local. Instalação no hotel Radisson Varanasi 5*****. Ao final da tarde,
transfer para os Ghats para assistir às cerimónias Harti, junto do rio Ganges. Regresso ao hotel
para jantar e alojamento.
4º dia – 14 abril (domingo) - VARANASI | AGRA
De manhã, muito cedo, saída para passeio de barco no Rio Ganges. Testemunhe o milagre diário
do Sol a nascer triunfante no horizonte. Ao mesmo tempo que o tom rosa do amanhecer se
intensifica, embalam-nos os sons dos sinos do templo. Mais tarde, num passeio a pé, exploramos
e sentimos a cidade viva mais antiga do mundo. Regresso ao hotel para pequeno almoço. Em
hora a combinar saída para o aeroporto, para formalidades de embarque num voo doméstico
com destino a Delhi. Chegada e transfere para o Hotel Holiday Inn New Delhi 5***** para
almoço. Saída em autocarro com destino a Agra. Chech in no hotel Double tree by Hilton 5****
(ou similar) . Jantar e alojamento.
5º dia - 15 abril (2ª feira) - AGRA | FATEPUR SIKRI | JAIPUR
Ao amanhecer visita ao Taj Mahal, monumento classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade, construído por Shan Jahan, em memória da sua mulher Mumtaz Mahal e da mais
bela história de amor alguma vez contada. Regresso ao hotel para pequeno almoço.

Ainda durante a manha visita ao forte de Agra. Por trás das suas muralhas vermelhas,
descobrimos os seus palacios , mesquita e jardins, classificados pela UNESCO como Património
da Humanidade,que nos contam a história do Imperio Moghul. Almoço no hotel.
Partida para Jaipur, visitando durante o percurso Fatephur Sikri. Classificado pela UNESCO como
Património da Humanidade, e outrora uma das residências imperiais de Akbar o Grande (15561605), Fatepur Sikri foi inúmeras vezes visitada por embaixadores e emissários portugueses
oriúndos de Goa. Visita à Jama Masjid, ao túmulo de Salim, mestre sufi da ordem Chishti, ao
Panch Mahal, e outros edifícios do complexo palacial. Chegada a Jaipur no final do dia. Jantar e
alojamento no Hotel The Jaipur Marriot 5***** ou similar.
6º dia – 16 abril (3ª feira) - JAIPUR
Pequeno almoço e saída para visita do Forte Amber – a Norte cidade de Jaipur - um paláciofortaleza de cor de mel, erigido nas colinas Aravalli, (1592) pelo comandante rajput de Akbar,
Maharaja Man Singh. A subida ao interior da cidadela será feita no dorso de um elefante. Almoço
no hotel Trident Jaipur.
Pela tarde, visita aos pontos de maior interesse histórico de Jaipur, a “Cidade Cor de Rosa”,
planeada e construída pelo príncipe astrónomo Jai Shing, no século XVIII, e hoje capital do Estado
do Rajastão. Visitamos o Palácio da Cidade, o Observatório Astronómico e o Palácio dos Ventos
(exterior). Regresso ao hotel no final do dia. Jantar e alojamento.
7º dia – 17 abril (4ª feira) - JAIPUR | JODHPUR
Após o pequeno almoço, partida em direção a Jodhpur. À chegada, check in no hotel Vivanta by
TAj Harimahal 5*****. Almoço no hotel. Pela tarde visita da cidade de Jodhpur, conhecida como
a “Cidade Azul” pela predominância dessa côr na decoração dos seus edifícios, Jodhpur é
segunda maior cidade do Estado do Rajastão. Localizada na periferia do Deserto de Thar, a
cidade foi fundada em 1459 por Rao Jodha, o chefe rajput de Rathore, que se dizia descendente
to herói mítico Rama. Visitamos a impressionante fortaleza-palácio Mehrangarh, construída no
séc. XVI pelo rajput Rao Maldeo, durante o período Mughal, os palácios no seu interior, havelis
(construção fortificada) e um excelente museu. Segue-se passeio pelo centro histórico da cidade
com tempo livre no Bazar local. Jantar e alojamento no Vivanta by Taj Harimahal 5***** (ou
similiar) em Jodhpur.
8 º dia – 18 abril (5ª feira) - JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR
Pequeno almoço no hotel, check out e partida para Udaipur. No caminho visita de Ranakpur, um
dos mais célebres templos jainistas da Índia, construído nos séculos XIV-X, situado no Vale de
Aravalis. Visitamos o templo dedicado a Tirhankara Adinath. Almoço em Maharani bagh.
Chegada a Udaipur no final do dia, jantar e alojamento no Hotel Lalit Laxmi Niwas Palace Udaipur
5***** ou similar.
9º dia – 19 abril (6ª feira) - UDAIPUR
Pequeno almoço no hotel e saída para visita panorâmica da cidade de Udaipur, considerada uma
das mais encantadoras cidades do Rajastão. Cidade cercada pelas colinas verdejantes de
Aravalli, refletidas no azul do Lago Pichola, com palácios, jardins, templos e fortes, reflexo de
um passado aristocrata. Visita do Palácio da Cidade, residência dos Maharanas de Udaipur,
construído em 1725. Almoço no restaurante Tribute. Ao final da tarde, passeio de barco no Lago
Pichola. Jantar e alojamento no Hotel Trident Udaipur 5***** ou similar.

10º dia – 20 abril (sábado) - UDAIPUR | BOMBAIM | GOA
De manhã, muito cedo, transfer para o aeroporto de Udaipur para o voo doméstico com destino
a Bombaim. Chegada e formalidades de trânsito para voo com destino a Goa. Após a chegada,
transfer para o Hotel Cidade de Goa 5*****. Almoço e jantar no hotel. Tarde livre.
11º dia – 21 abril (domingo) – GOA
Pequeno almoço e saída para visita da Velha Goa. Visita da Basílica do Bom Jesus, que abriga os
restos mortais de São Francisco Xavier e a Catedral, construída em 1510. Almoço num
restaurante local.
A tarde é dedicada ao bairro de Panjim, situado na margem esquerda do rio Mandovi, uma
pequena cidade dotada de um encanto singular na Velha Goa. Praças, grandes avenidas,
intercaladas por estreitas ruas de paralelepípedos, que atravessam as partes mais antigas da
cidade com casas de telhados e varandas coloniais. Numa colina, o edifício de mais destaque em
Panjim, a Igreja de Imaculada Conceição, com a sua escada em ziguezague. Regresso ao hotel
no final do dia. Em hora a combinar localmente, saída para jantar de despedida numa mansão
construída por um nobre português. O jantar será acompanhado de musica portuguesa e fado.
Regresso ao hotel. Alojamento.
12º dia – 22 abril (2ª feira) – GOA | BOMBAIM
Pequeno almoço tardio e manhã livre para atividades de caracter pessoal. Em hora a combinar
localmente transfer para o aeroporto de Goa para formalidades de embarque em voo com
destino a Bombaim. Chegada encontro com o representante local Tour Panorâmico de
Bombaim. Transfer para um hotel junto ao aeroporto. Jantar e alojamento.
13ºdia – 23 abril (3ª feira) – BOMBAIM | FRANKFURT | LISBOA
Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto de Bombaim para formalidades de
embarque em voo Lufthansa com destino a Lisboa, via Frankfurt.
PREÇO POR PESSOA (mínimo 15 participantes)

Quarto duplo

2.780€

Suplemento quarto individual

590€

O PREÇO INCLUI
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Acompanhamento por um elemento de Novas
Fronteiras Viagens durante toda a viagem;
Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Munique / Dehli – Bombaim / Frankfurt /
Lisboa, em voo regulares Lufthansa com direito a 1
peça de bagagem com 23 kg;
Voos internos Dehli / Varanasi / Agra e Udaipur /
Bombaim / Goa / Bombaim em linha regular com
direito a 1 peça de 15kg ;
12 noites de alojamento em hotéis de 5*****;
Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia
ao jantar do 12ª dia);
Todos os transportes como indicado no programa;
Passeio de barco no Largo Pichola em Udaipur;
Subida em dorso de elefante para o Forte Amber em
Jaipur (sujeito a disponibilidade);
Guias locais de expressão espanhola;
Todas as visitas mencionadas no itinerário ;
Todas as entradas mencionadas no programa;
Todos os impostos aplicáveis;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 398,10€ (à data de 10/05/2018) – a
reconfirmar e actualizar na altura da emissão da
documentação;
Visto de entrada na India;
Seguro Multiviagens VIP;

O PREÇO NÃO INCLUI





Bebidas às refeições;
Gratificações a guias e motoristas;
Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
Despesas de caráter particular designados como
extras.

NOVAS FRONTEIRAS
Fátima Mendes
T: 210 536 596
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

