PACOTE 2292 | CIRCUITO ÍNDIA CLÁSSICA 2018 | ITINERÁRIO PRELIMINAR
DIA 1: LISBOA ou PORTO / (cidade de escala) / DELHI
Comparência no Aeroporto até 120 minutos antes da hora de partida. Formalidades de embarque e partida em avião, via uma cidade de
escala, com destino a Delhi. Recepção no Aeroporto, após as formalidades de desembarque, seguida de transporte para o Hotel.
Instalação. Alojamento.
Nota: Dependendo do horário de chegada do voo, poderá reservar uma noite adicional em Delhi. Por favor consulte-nos.
DIA 2: DELHI
Pequeno-almoço no Hotel. Dia inteiramente dedicado à visita das partes nova e antiga da cidade: o Raj Ghat, o memorial a Mahatma
Gandhi, onde o mesmo foi cremado; o Forte Vermelho (encerra às segundas-feiras), construído no século XVII pelo Imperador Mogol
Shah Jahan; o Jamma Masjid, a maior mesquita da Índia com as suas impressionantes cúpulas de mármore; a Chandi Chowck, ou rua
de prata, para um passeio de rickshaw; o Qutub Minar ou Torre da Vitória, com o seu minarete de 73 metros de altura (século X II); o
Túmulo de Humayun, edifício percursor do Taj Mahal; a Porta da Índia, enorme Arco do Triunfo em memória dos que tombaram na I
Guerra Mundial; o edifício do Parlamento e a Rashtrapati Bhawan, a residência do Presidente. Regresso ao Hotel. Restante dia livre.
Alojamento.
DIA 3: DELHI / VARANASI
Pequeno-almoço no Hotel, seguido de transporte para o Aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião com destino a Varanasi.
À chegada, recepção no Aeroporto, seguida de transporte para o Hotel. Instalação. De tarde, visita de Sarnath, um dos locais mais
sagrados para os budistas. Reza a lenda que foi neste local que Buda deu o primeiro sermão aos seus discípulos. Regresso ao Hotel. De
noite, transporte para os Ghats, para assistir à cerimónia de Ganja Aarti, dedicada à deusa do rio. Alojamento.
DIA 4: VARANASI / KHAJURAHO
De manhã cedo, saída para um passeio de barco no rio Ganges, durante o qual nos será dado observar os crentes a mergulharem nas
suas águas para se purificarem dos seus pecados, bem como contemplar os rituais hindus e os famosos Ghats de incineração ao l ongo
das suas margens. Segue-se um passeio a pé ao longo das ruelas de Varanasi, permitindo contemplar o templo sagrado de Vishwanath,
também conhecido como o templo dourado, e ainda Bharat Mata Mandir, templo inaugurado por Mahatma Ghandi, dedicado à Mãe Índia.
Regresso ao Hotel para o pequeno-almoço, seguido de transporte para o Aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião com
destino a Khajuraho. Recepção no Aeroporto à chegada, seguida de transporte para o Hotel. Instalação. De tarde, visita aos te mplos
hindus da dinastia Chandela, um dos melhores exemplos da arquitectura religiosa do Norte da Índia. A beleza destes templos deriva do
facto de não terem sido construídos, mas sim esculpidos pedra sobre pedra, sendo difícil saber onde termina a arquitectura e onde
começa a escultura. Dos 85 templos iniciais, construídos entre os séculos X e XI, já só restam 22, que relatam várias cenas da vida
quotidiana, realçando a sua componente erótica, facto que as tornou mundialmente famosas. Especial destaque para Kandariya
Mahadeva, Chatrabhuj, Parswanath e os Templos Ghantai. Regresso ao Hotel. Alojamento.
DIA 5: KHAJURAHO / AGRA
Após o pequeno-almoço no Hotel, viagem com destino a Jhansi, visitando no percurso os bonitos monumentos de Orchha, antiga capital
da dinastia Bundela, com especial destaque para o Jahangir Mahal, o Plácio Raj Mahal e o Rai Praveen Mahal. À chegada a Jhnasi,
embarque no comboio Shatabdi Express, com destino a Agra. À chegada, transporte para o Hotel. Instalação e alojamento.
DIA 6: AGRA
Estadia no Hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. Visita da cidade, com especial destaque para o Taj Mahal (encerra às
sextas-feiras), uma das Sete Maravilhas do Mundo, célebre mausoléu em mármore branco salpicado de incrustações de pedras semi preciosas, mandado construir pelo Imperador Shah Jahan em memória da sua esposa Muntaz Mahal, e ao Forte de Agra, um dos mais
impressionantes exemplos da arquitectura Mughal. Regresso ao Hotel. Alojamento.
DIA7: AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Após o pequeno-almoço no Hotel, visita de Fatehpur Sikri, cidade deserta em perfeito estado de conservação, repleta de Fortes, Palácios
e Mesquitas, edificada em 1574 mas posteriormente abandonada por falta de água. Retomando a estrada, prosseguimento para Jaip ur,
a “Cidade cor-de-rosa”, assim chamada devido à cor da pedra utilizada na grande maioria das suas construções. Instalação no Hotel.
Restante dia livre. Alojamento.
DIA 8: JAIPUR
Pequeno-almoço no Hotel. Logo após, visita ao célebre Forte de Amber, ascendendo até à sua porta principal no dorso de um elefante.
Oportunidade para admirar os aposentos e vestíbulos deste magnífico palácio, que conserva ainda todo o esplendor do passado. De tarde,
visita ao Palácio do Marajá,com uma fabulosa colecção de armas, pinturas, manuscritos e outros objectos do tempo dos Rajput, ao Jantar
Mantar, ou Observatório Real, construído em 1728, e ao Hawa Mahal ou Palácio dos Ventos, obra-prima de Jaipur com uma característica
fachada cor-de-rosa e janelas rendilhadas. Regresso ao Hotel. Alojamento.
DIA 9: JAIPUR / DELHI
Pequeno-almoço no Hotel. Tempo livre. Em hora a determinar, viagem em direcção ao Aeroporto de Delhi. Tempo livre.
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Nota: Dependendo do horário de saída do voo, poderá reservar uma noite adicional em Delhi. Por favor consulte-nos.
DIA 10: DELHI / (cidade de escala) / LISBOA ou PORTO
Formalidades de embarque e partida em avião, via uma cidade de escala, com destino a Lisboa ou ao Porto. Chegada.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
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