O MELHOR DO NORTE DA ÍNDIA
16 dias e 15 noites

ITINERÁRIO

Delhi – Varanasi – Khajuraho – Agra – Jaipur – Jodhpur – Udaipur – Mumbai
DIA 1: CHEGADA A DELHI ( -- / -- / -- )
Chegada a Delhi, a capital da Índia. À chegada, encontro com o representante da visita no
Aeroporto Internacional Indira Gandhi. Depois das boas-vindas, transfere para o hotel para
uma estadia de 2 noites.
DIA 2: DELHI ( PA / -- / -- )
Hoje aproveite o dia descobrindo Delhi, caminhando pela cidade que é tão histórica quanto
moderna. Desfrute de um passeio turístico pela manhã em Old Delhi, que inclui uma visita a
Jama Masjid, a maior mesquita da Índia. Faremos um passeio de riquexó por becos e ruas
estreitas em Chandni Chowk, um dos maiores e mais antigos mercados comerciais do país.
Passaremos também pelo Forte Vermelho, o lugar que marcou o anúncio da liberdade da
Índia do Raj britânico.
No final da tarde descubra a moderna cidade de Nova Delhi, visitando o Qutab Minar, um
belo exemplo da arquitetura indo-islâmica e o mais alto minarete de tijolos do mundo.
Surpreenda-se com Gurudwara Bangla Sahib, o maior templo sikh de Delhi, com uma
cúpula dourada e aberta ao culto. Passe pela Casa do Presidente, pelo Parlamento e por
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outros Edifícios do Secretariado do Governo e faça uma paragem fotográfica no icónico
arco memorial de guerra, o India Gate.
Opcional (custo extra): Aprenda mais sobre o estilo de vida local e a cultura da Índia
com um jantar numa casa indiana. Converse com os seus anfitriões e aprenda sobre o
seu estilo de vida. Também pode optar por uma oportunidade única de entrar numa
cozinha indiana e aprender a antiga arte das delícias culinárias indianas. Os seus
anfitriões terão todo o prazer em compartilhar as suas receitas secretas e dar-lhe
algumas dicas úteis sobre a culinária indiana.
DIA 3: DELHI – VARANASI ( PA / -- / -- )
Após o café da manhã, transfere até ao aeroporto para apanhar o voo para Varanasi, a
capital espiritual da Índia (também conhecida como Kashi e Benaras).
Ao chegar a Varanasi, fazemos o check-in no hotel. À noite, experimente um passeio de
riquexó até aos ghats para apreciar a grande cerimónia de 'Aarti' no Dasaswamedh Ghat,
realizada todos os dias ao pôr-do-sol por padres vestidos de branco. Espiritualmente
esclarecedora e fantasticamente fotogénica, esta cerimónia aarti da noite é um espetáculo
mágico com jovens sacerdotes em trajes indianos tradicionais balançando em movimentos
aparentemente coreografados, adorando a deusa do rio com incenso, flores e lâmpadas de
barro.
DIA 4: VARANASI ( PA / -- / -- )
Levante-se cedo para desfrutar de um cruzeiro de barco ao nascer do sol no rio Holy
Ganges. Veja os "balneários de banho", onde milhares de peregrinos homenageiam o Deus
Sol imergindo-se na água sagrada do rio Ganges, e os "ghats em chamas", onde as
cremações são conduzidas. Acredita-se que os ghats do rio Ganges em Varanasi sejam os
mais sagrados, englobando todo o círculo da vida e da morte. Após o café da manhã, visite
o Templo Bharat Mata, o único templo na Índia que não é dedicado a um Deus ou Deusa.
Este templo único é dedicado à Mãe Índia, e apresenta um mapa de relevo da Índia,
esculpido em mármore, o maior do seu tipo no mundo.
De seguida, visita a Sarnath, o lugar onde o Buda deu o seu primeiro sermão. Sarnath era
uma famosa escola do século 6 AC ao século 12 DC. A capital do leão do pilar da Ashoka
em Sarnath é o emblema nacional da Índia. Visite as ruínas, a stupa, o templo budista e o
Museu Sarnath. (O Museu Sarnath encerra às sextas-feiras)
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DIA 5: VARANASI – KHAJURAHO ( PA / -- / -- )
Depois de um pequeno-almoço tranquilo, vamos até ao aeroporto para apanhar o voo para
Khajuraho – património mundial da UNESCO no centro da Índia, famoso pelos seus templos
eróticos esculpidos.
Ao chegar a Khajuraho, faremos check-in no hotel. De tarde, visite os encantadores templos
de Khajuraho com esculturas que se inspiram na antiga arte de Kama Sutra. Os Templos de
Khajuraho foram construídos pelos reis Chandela entre 950 DC e 1050 DC.
DIA 6: KHAJURAHO – ORCHHA – JHANSI – AGRA ( PA / -- / -- )
Após o pequeno-almoço, embarque em Orchha, uma cidade ribeirinha medieval conhecida
pelos seus palácios e templos. Além dos famosos pontos turísticos como Jahangir Mahal e
Laxmi Narayan Temple, a cidade é salpicada de pequenos santuários e memoriais
fascinantes. Desfrute de uma excursão de Orchha à tarde.
Mais tarde, dirija-se à estação de comboios de Jhansi para embarcar no comboio até Agra,
cidade do mundialmente famoso Taj Mahal.
Após a chegada a Agra, transfere até ao hotel.
DIA 7: AGRA ( PA / -- / -- )
Logo de manhã, disfrute das vistas surreais do Taj Mahal. Entre neste símbolo eterno de
amor e aprecie os intrincados desenhos e simetrias que rimam como um poema escrito em
mármore. Taj Mahal é uma exibição extravagante de amor, construída por Shah Jahan em
memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. Pode escolher acordar cedo para
testemunhar a beleza brilhante do mármore branco ao nascer do sol.
(O Taj Mahal encerra todas as sextas-feiras).
Mais tarde visite o esplêndido Forte Agra, construído em arenito vermelho, encapsulando
magníficos palácios, salões e belos jardins.
Opcional (custo extra): Esta noite terá a opção de assistir a uma apresentação de
teatro ao vivo, apresentando a história do Taj Mahal. Assista à espetacular
performance - “Mohabbat the Taj - A saga do amor”, encenando a maior réplica do
Taj Mahal e apresentando a lenda do amor que criou este magnífico mausoléu.
DIA 8: AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, embarque num passeio de carro até Jaipur - terra dos Rajputs.
Jaipur é uma exuberância de cores, dança, artes e ofícios tradicionais. Conhecida como a
"Cidade Rosa", Jaipur é o lar de antigos fortes e palácios e é uma das cidades mais bem
planeadas da Índia. A caminho de Jaipur, visite Fatehpur Sikri, a capital do Império Mogol
no século XVI. À chegada, faremos o check-in no hotel.
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De noite, explore as muitas facetas do artesanato Jaipuri, como jóias semi-preciosas,
cerâmica, tecidos bordados coloridos com espelhos, tapetes artesanais, etc. - observe os
artesãos trabalhando e aproveite as compras de souvenires nesta cidade colorida de Jaipur.
Opcional (custo extra): Aprenda mais sobre o estilo de vida local e a cultura da Índia
com um jantar numa casa indiana. Converse com os seus anfitriões e aprenda sobre o
seu estilo de vida. Também pode optar por uma oportunidade única de entrar numa
cozinha indiana e aprender a antiga arte das delícias culinárias indianas. Os seus
anfitriões terão todo o prazer em compartilhar as suas receitas secretas e dar-lhe
algumas dicas úteis sobre a culinária indiana.
DIA 9: JAIPUR ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, visita ao Forte Amber, construído no século XVI. O forte é uma
mistura fascinante da arquitetura hindu e mogol. O Forte Amber foi usado pelos Rajputs
para o duplo propósito de defesa e residência privada. O forte abrange jardins
encantadores e magníficos palácios feitos de mármore e pedras preciosas, ricamente
decorados com obras e pinturas complexas de pedreiro, que representavam o esplendor
real e o luxo da era Rajput. Para subir até ao forte, pode optar por caminhar ou ir de carro.
Há também a possibilidade de fazer o passeio de elefante, mas pedimos aos nossos clientes
para terem em consideração a exploração económica dos elefantes e os efeitos negativos
que tem para o animal.
Esta tarde, faremos uma paragem para fotos no Hawa Mahal, o Palácio dos Ventos, com as
suas janelas exclusivas de favo de mel, pensadas para permitir que as antigas mulheres da
corte real observassem o quotidiano sem serem vistas. Visita ao Jantar Mantar, o maior
observatório astronómico construído em pedra, e visita ao complexo do Palácio da Cidade
com os seus impressionantes jardins e museus.
Opcional (custo extra): De noite terá a opção de embarcar numa pequena excursão
até Dera Amer para um safari de elefantes fascinante, seguido de um delicioso ou chá
de final da tarde em Dera Amer.
DIA 10: JAIPUR – JODHPUR ( PA / -- / -- )
De manhã, viagem de carro até Jodhpur, uma cidade cercada por altos muros de pedra
com sete portões e vários baluartes. Esta segunda maior cidade do Rajastão foi fundada por
Rao Jodha em 1459 DC. Devido à sua arquitetura azul pálida única, Jodhpur é muitas vezes
referida como a "cidade de tons azuis" do Rajastão.
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À chegada faremos o check-in no hotel. Desfrute de uma noite livre no hotel em Jodhpur.
DIA 11: JODHPUR ( PA / -- / -- )
Visita ao forte de Mehrangarh e aos grandes palácios dentro do forte - Moti Mahal, Sheesh
Mahal, Phool Mahal, Sileh Khana e Daulat Khana, que são exemplos impressionantes de
excelência arquitectónica. Perto do complexo do forte fica o Jaswant Thada e um grupo de
cenotáfios reais feitos de mármore branco. Em Jodhpur, aproveite para comprar
requintados artigos artesanais, como sapatos bordados, curiosidades de metal, pratas,
pinturas e tecidos “tie and dye”.
Mais tarde teremos a oportunidade de fazer um safari de jipe 4x4 off-road até às aldeias
vizinhas, para ter uma ideia do estilo de vida local dos aldeões do Rajastão. Observe o estilo
de vida local e interaja com os aldeões, pastores, fazendeiros e tecelões da região, além de
desfrutar de uma experiência off-road 4x4 pelas dunas do Rajastão.
DIA 12: JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR ( PA / -- / -- )
De manhã, viagem de carro até Udaipur, uma cidade serena situada no cénico vale das
colinas de Aravalli, cercada por três lagos - o Lago Pichola, o Fateh Sagar e o Udai Sagar.
A caminho, visite os famosos Templos Jain em Ranakpur. Construído no século XV, os
templos de Ranakpur são um dos maiores templos jainistas da Índia. Os templos são
conhecidos pela sua arquitetura, grandes estruturas e esculturas requintadas.
Continuamos viagem de carro até Udaipur. À chegada, faremos check-in no hotel.
DIA 13: UDAIPUR ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, visita ao Palácio da Cidade do século XVI, um dos maiores
complexos do Rajastão, que integra a residência do atual marajá, hotéis, museus e galerias,
pátios e salas de recepção onde acontecem eventos reais até hoje; Templo Jagdish, o
templo indo-ariano do século XVII dedicado ao deus Vishnu (Laxmi Narayan), o preservador
do Universo; Saheliyon-Ki-Bari, jardim das damas de honra, com belos relvados verdejantes,
canteiros de flores, piscinas de água, elefantes de mármore e fontes de pássaros.
Desfrute de um cruzeiro de barco à noite no sereno Lago Pichola.
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DIA 14: UDAIPUR – MUMBAI ( PA / -- / -- )
Aproveite a manhã livre no seu hotel em Udaipur. Mais tarde, transfere até ao aeroporto
para apanhar o voo para Mumbai.
Na chegada a Mumbai, faremos check-in no seu hotel. Aproveite a noite livre ao seu ritmo.
DIA 15: MUMBAI ( PA / -- / -- )
De manhã, faça um passeio de excursão às cavernas de Elephanta (localizadas a 10 km do
Portal da Índia, em Mumbai). Uma curta viagem de ferry lava-nos do porto até à ilha de
Elephanta para uma visita ao Templo da Grande Caverna, que remonta a 550 DC. A figura
mais impressionante de Elephanta representa os três aspectos de Shiva - o criador,
preservador e destruidor.
(As cavernas de Elephanta encerram todas as segundas-feiras).
De tarde, faça um city tour por Mumbai visitando a Porta da Índia, construída em 1911 para
comemorar a visita do Rei George V e da Rainha Maria à Índia; Museu do Príncipe de Gales,
construído no início do século XX em estilo indo-sarraceno, abrigando uma inestimável
coleção de arte, esculturas, porcelanas e outras antiguidades; Mani Bhavan, a casa de
Mahatma Gandhi durante a sua estadia em Mumbai, que mostra vislumbres da vida de
Gandhi e abriga uma biblioteca de livros escritos por ou sobre Gandhi. Enquanto andamos
por Mumbai, terá a oportunidade de observar e tirar fotos a alguns pontos turísticos
famosos, como o Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), a mais famosa estação ferroviária de
Mumbai, um brilhante exemplar de arquitetura em estilo gótico vitoriano na Índia; Dhobi
Ghat, a lavandaria ao ar livre, Nariman Point e Marine Drive Queens Necklace.
DIA 16: MUMBAI – REGRESSO ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, transfere para o aeroporto para apanhar o voo de regresso.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Alojamento partilhado em quarto twin ou duplo
Pequeno-almoço diário
Assistência na chegada e na partida
Todas as viagens de visita e de transfere em veículos com ar condicionado e motorista
Guia local em inglês para todas as visitas e excursões
Bilhete de comboio entre Jhansi e Agra
Todos os impostos aplicáveis actualmente
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Despesas de natureza pessoal, como lavandeira, telefone, fax, internet, bebidas, taxa de uso
de câmara / câmara de vídeo em monumentos, despesas médicas, taxa de embarque do
aeroporto, etc.
Pagamentos locais em moeda nacional, como gorjetas
Quarto individual - cotado como suplemento por pessoa
Passeios e taxas de entrada em monumentos - cotado como suplemento por pessoa
Meia pensão - cotado como suplemento por pessoa
Tarifa aérea - cotada como suplemento por pessoa
Tarifa aérea internacional
Taxas de visto indiano
Quaisquer outros serviços não mencionados nos Serviços Incluídos
NOTAS:
Sarnath está encerrado às sextas
Taj Mahal está encerrado às sextas
Elephanta Caves está encerrado às segundas
Check-in e check-out nos hotéis geralmente são às 14:00 h às 12:00 h
Voos domésticos na Índia impõem uma restrição de bagagem de 15 kg para o check-in e 7
kg para bagagem de mão
O preço inclui apenas os itens especificados no itinerário
No caso de quaisquer flutuações cambiais significativas ou alteração nos impostos do
governo local, ou qualquer aumento de combustível, reservamo-nos o direito de ajustar o
preço da excursão em conformidade.
Em caso de qualquer cancelamento, desvio ou atraso na viagem devido a condições
meteorológicas, tráfego, condições políticas e / ou outros eventos de força maior, faremos
acordos alternativos, com a aprovação do cliente, no melhor interesse dos clientes. Se tais
arranjos alternativos incorrerem em qualquer encargo adicional, o mesmo será suportado
pelo cliente. O cliente não terá direito a reembolso por qualquer visita perdida resultante de
tais eventos, que estão além do nosso controle.
Para mais informações e cotações, contacte-nos:
info@tapetevoador.pt
Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720
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