INDIA
FASCINANTE
ITINERÁRIO

CIRCUITO

1º Dia – Porto ou Lisboa / Cidade da Europa / Deli

elefante ou jeep. Dentro do forte, visita ao complexo de pátios e

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de

palácios, dos quais se destaca o de Sheesh Mahal (a sala dos espelhos),

embarque e partida com destino a Delhi via cidade da Europa, utilizada pela

cujo único foco de luz se reflecte nos vários espelhos, iluminando toda a

companhia aérea escolhida. Chegada a Delhi, recepção e transporte ao hotel

sala. Almoço em restaurante local. De tarde visita ao Palácio da Cidade,

da categoria seleccionada. Alojamento.

antiga residência real dos marajás e actualmente um belo e rico museu,
continuando para o Observatório Astronómico. Regresso ao hotel em

2º Dia – Deli

Jaipur, com paragem no percurso, para fotos no Palácio dos Ventos

Pequeno almoço no hotel. Dia inteiro de visita a velha e Nova Deli. De

com mais de 900 pequenas janelas e onde as mulheres da corte podiam

manhã, visita da Velha Delhi, onde predomina a arquitectura mongol. Delhi

avistar a cidade sem serem vista. Jantar e alojamento no hotel.

é uma das cidades mais antigas do mundo, repleta de contrastes. Destaque
para o Forte Vermelho, visita exterior (fechado à 2ª feira) um dos mais

5º Dia – Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra

importantes fortes do Império Mongol, a mesquita Jama Masjid. Visita do

Após o pequeno almoço partida em direcção a Agra (cerca de 6 horas

Raj Ghat e Shanti Vana, locais onde foram cremados Mahatma Gandhi e

de percurso - 240km). Visitando no percurso a pequena localidade

Jawaharlal Nehru. Breve passeio de “Rickshaw”pela zona de Chandni Chowk

de Abhaneri, famosa pelo poço de Chand Baori, uma das cisternas

para ver os seus mercados e bazares típicos. Almoço num restaurante

mais profundas da India em forma de pirâmide invertida. Paragem em

local. De tarde, visita a Nova Delhi, inaugurada em 1931 pelos britânicos.

Fathepur Sikri – a “Cidade Fantasma”, desabitada há cerca de 500 anos,

Os arquitectos Sir Edwin Lutyens e Sir Herbert Baker, seguiram o estilo

devido à falta de água, mas em excelente estado de conservação, um

de grandeza da Índia. Destaque para India Gate, a residência oficial do

autêntico museu de pedra, tendo sido capital imperial no reinado e

Presidente da Índia, o Parlamento e o minarete Qutab. Regresso ao hotel.

Akbar.. Almoço em trânsito. Continuação para Agra. Agra, a cidade

Jantar e alojamento.

conhecida pelo seu famoso monumento ao amor – o Taj Mahal, o
monumento mais famoso da India. Tempo livre. Jantar e alojamento no

3º Dia – Deli / Samode / Jaipur

hotel.

Após o pequeno almoço partida para Jaipur, via Samode (cerca de 7 horas
de percurso - 286km). Chegada a Samode e almoço no palácio o mais

6º Dia – Agra / Delhi

espectacular hotel do Rajasthan . que combina o romance de um castelo

Pequeno almoço no hotel. De manhã visita ao célebre Taj Mahal –

escocês com a sofisticação e a opulência de um palácio rajput, antiga

símbolo do amor (fechado à 6ª feira), considerado como uma das

residência dos marajás e uma preciosidade arquitectónica, construída há

maravilhas artísticas do Mundo. Construído em mármore branco

cerca de 400 anos. Após o almoço continuação da viagem para Jaipur,

explorado a cerca de 200 milhas de distância e transportado para Agra

também conhecida como Cidade Cor-de-rosa, devido à cor dos seus

por cerca de 1000 elefantes. Disfrute de um passeio de carro ecológico,

monumentos. Jaipur é a capital do Estado do Rajastão e foi mandada

desde o aparcamento até ao Taj Mahal. Prosseguimento para visita ao

construir pelo marajá Jai Shing II, no séc. XVIII. A própria estrutura de Jaipur

impressionante Forte de Agra, com o seu palácio, fortaleza e mesquita,

lembra o sabor dos Rajputs e das famílias reais. Actualmente, Jaipur é um

construído na margem do rio Yamuna, sede do Império Mughal durante

importante centro de negócios com todos os requisitos de uma cidade

várias gerações. Almoço em restaurante local. De tarde, regresso a Delhi

metropolitana. Visita panorâmica da cidade e assista a uma cerimónia Aarti

(cerca de 5 horas - 204Km). Chegada a Delhi e jantar em restaurante ou

no Templo de Birla. Jantar e alojamento no hotel da categoria seleccionada.

hotel próximo do aeroporto. Transporte para o aeroporto e início das
formalidades de embarque.

4º Dia – Jaipur / Amber
Pequeno almoço no hotel e inicio da visita da antiga capital Amber nos

7º Dia – Delhi / Cidade da Europa / Lisboa ou Porto

arredores de Jaipur. Visita ao célebre Forte Amber, subindo ao topo de

Partida com destino a uma cidade da Europa. Noite a bordo. Chegada,
mudança de avião e continuação da viagem para Lisboa ou Porto.
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