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À descoberta da herança Portuguesa
Nos anos que se seguiram á assinatura do tratado Tordesilhas (1494) Portugal
prosseguiu no seu projeto de alcançar a Índia, o que foi finalmente alcançado
pela Frota do Vasco da Gama, na sua primeira viagem de 1497 -1499. A 8 de
Junho de 1947 parte do Restelo a armada chefiado por Vasco da Gama,
iniciando-se a expedição que terminaria dois anos depois com a entrada da nau
rio Tejo a dentro trazendo a boa nova. A 20 de Maio de 1498 Vasco da Gama
chegara a Calcute e estabelecera o caminho marítimo para a Índia. Mais de 500
anos depois a descoberta continua…

1º Dia 27 de Março – Lisboa | Delhi
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a Delhi, via
Doha. Chegada a Delhi à 01H55 da manhã (dia 28 Março). Assistência e transporte para o hotel Vivanta by Taj Dwarka ou
similar. Alojamento.
2º Dia 28 de Março – Delhi
Pequeno-almoço no Hotel. Visita da “Velha Delhi”, uma cidade murada com 300 anos construída pelo imperador Shah Jehan em
1648. Passagem pelo Forte Vermelho construído em pedra vermelha. Em frente ao forte a cúpula de cebola preta e branca e os
minaretes da Jama Masjid, a mesquita mais elegante da Índia. Continuação da visita passando por Kotla Firoze Shah, ruínas de
uma antiga fortaleza do século XIV, pelo Pilar Ashokan do 3º AC. Passagem pelo Raj Ghat, monumento funerário de Mahatma
Gandhi. Almoço em restaurante local. Visita à tarde de “Nova” Deli - a nova capital projetada por Sir Edward Lutyens. Continuação
da visita passando pelo Palácio Presidencial Rashtrapati Bhavan, Parlamento, avenida principal o impressionante Rajpath até ao
arco memorial da Primeira Guerra Mundial, a Porta da Índia, o Forte Velho. Visita do Túmulo de Humayun, monumento
percursor do Taj Mahal, construído em 1565 dC pela sua viúva Haji Begum, o Qutub Minar, o mais elevado minarete isolado de
toda a Índia, classificado como Património Mundial da Humanidade, as ruínas da Mesquita Quwat-ul-Eslam (Luz do Islão).
Passagem pela antiguidade mais antiga de Delhi, o Pilar de Ferro, datado do século IV dC. Jantar e alojamento.
3º Dia 29 de Março – Delhi | Jaipur
Pequeno-almoço no Hotel. Partida para Jaipur, no caminho visita do Samode Palace. Almoço e continuação para Jaipur a “Cidade
Rosa”,construída pelo principe astrónomo Sawai Jai Shing em 1727. Jantar e alojamento no Hotel Four Points by Sheraton ou
similar.
4º Dia 30 de Março – Jaipur
Pequeno-almoço no Hotel. Partida para Forte Amber, 7 km a norte de Jaipur. Subida ao Forte no dorso de um elefante. O
exterior sombrio desmente a riqueza dos apartamentos reais que abrem para impressionantes vistas do desfiladeiro. Também
possui uma Câmara de Espelhos. O Hall of Victory apresenta uma galáxia de arte decorativa - painéis de alabastro com obras de
incrustação dos mais tenros tons. Visita de cidade de Jaipur, passando pelo Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um dos
monumentos mais antigos do mundo, O Observatório de Jai Singh, construído no século XVII pelo fundador de Jaipur, que além
de ser um príncipe, também era soldado, astrônomo e construtor. Visita do Palácio da Cidade agora um museu que contém belas
pinturas Rajput e Moghul. Passeio de rickshaw no bazar e visita do Templo de Birla. Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia 31 de Março – Jaipur | Agra
07H00 – Pequeno-almoço no Hotel. 07H30 – Partida para Agra , no caminho visita de Fatehpur Sikri. Situada a cerca de 40
km de Agra construída pelo imperador Akbar em 1569 e abandonada após 15 anos devido à escassez de água. Foi a capital

VOO DATA ORIGEM DESTINO PARTIDA CHEGADA

QR 344 27.03.2020 LISBOA DOHA 07H55 17H55

QR 578 27.03.2020 DOHA DELI 20H00 #02H05

QR 557 05.04.2020 BOMBAI DOHA 04H10 05H35

QR 341 05.04.2020 DOHA LISBOA 08H15 14H15



O preço inclui: Passagens aéreas mencionadas, Taxas de aeroporto, sujeitas a
alterações até à data de emissão; Transferes e visitas mencionadas; 8 noites de
alojamento em Hotéis 5 Estrelas, 7 almoços e 7 jantares; rickshaw em Delhi,
rickshaw em Jaipur, 2 garrafas de agua por pessoa, no autocarro durante as visitas,
subida de elefante e descida 4x4 em Jaipur, Entradas: Delhi: Qutub Minar,
Humayun’s Tomb /Jaipur: Forte Ambert/ Palacio/Observatorio, Agra: Taj Mahal,
Forte de Agra, Fatehpur Sikri/ Goa: Museu Arqueológico, Mumbai: Museu e Mani
Bhawan; Guia a falar Espanhol de Delhi a Agra em goa guia local a falar
Português,em Mumbai guia local a falar Espanhol, Acompanhante da Omnitur
durante todo o percurso; Seguro de viagem.
Não inclui: Vistos de Entrada na Índia (aprox 75.00 Eur) obrigatório passaporte com
validade mínima de 6 meses após a data do regresso, bebidas às refeições; gastos
adicionais e pessoais, tudo o que não esteja mencionado no item “O preço inclui”.
Early Check-in e Late Check-out.

do imperador Akbar entre 1570 a 1586. A extensa estrutura de Fatehpur Sikri é feita de arenito vermelho e combina a arquitetura
hindu e muçulmana. Continuação para Agra. Chegada e almoço no Hotel. Após o almoço visita do Taj Mahal, famoso mausoléu,
uma das 7 maravilhas do mundo - a maior história de amor já contada. Visita do Forte de Agra. A sua arquitectura reflecte três
imperadores Mongóis: Akbar, Jenhangir e Shah Jahan. Jantar e alojamento no Hotel Taj View Agra ou similar.
6º Dia 01 de Abril – Agra | Delhi | Goa
07H30- Pequeno-almoço no Hotel. 08H00 partida para Delhi (220 km | +- 4 horas). Almoço num Hotel perto do aeroporto. Após o
almoço partida para o aeroporto. Formalidades de embarque. Partida para Goa, foi a capital do Estado Português na India durante
mais de 300 anos. Chegada e transfere para o Hotel. Jantar e Alojamento no Hotel Cidade Goa Taj Group ou similar.
7º Dia 02 de Abril – Goa
Pequeno-almoço no Hotel. Visita da Basílica do Bom Jesus que abriga os restos mortais de São Francisco Xavier. Vista da Sé
Catedral (1510), uma imponente estrutura branca com um grande interior barroco. É a mais imponente de todas as igrejas da
Velha Goa. O seu interior abobadado com a insígnia do rei de Portugal, 14 altares em relevo em ouro e arcos dóricos impressionam
os visitantes. A catedral tem cinco sinos, dos quais um é o famoso Golden Bell, o maior de Goa. É dedicado a Santa Catarina, que foi
martirizada por preferir o convento a um rei. Almoço. Continuação para Panjim, capital da província de Goa, situada na margem
esquerda do rio Mandovi (150 km de extensão com sua nascente em Bhimgod, nas montanhas de Sahyadri). É uma pequena
cidade dotada de um charme singular que caracteriza as vilas da velha Goa. Visita da Igreja da Imaculada Conceição com uma
escada em ziguezague. Jantar e Alojamento no Hotel.
08º Dia 03 de Abril – Goa |Mumbai
Recolha da breakfast box. Partida para o aeroporto. Formalizações de Embarque e partida para Mumbai. Chegada e encontro com
o guia. Partida para visita de cidade. Visita da Porta da Índia, construída para receber o Rei Jorge e a Rainha Maria na sua visita à
India em 1911. A igreja afegã foi construída em memória dos que caíram na Primeira Guerra do Afeganistão. Passagem pelo
Bombay High court , construído em estilo gótico. A Universidade, com sua Torre do Relógio Rajabhai de 280 pés de altura, o
ornamentado Victoria Terminus, o Mercado Crawford , a Flora Fountain na grande praça movimentada no coração da cidade, o
Museu Prince of Wales. Passagem ainda pelo memorial a Haji Ali, um santo muçulmano. Este santuário incomum fica numa ilha a
500m no mar e está ligado por uma ponte para o continente. Paragem no Templo Jain e também em Mani Bhavan, onde Mahatma
Gandhi ficou durante suas visitas a Mumbai. Almoço em restaurante local. Jantar e Alojamento no Hotel Taj President Mumbai ou
similar.
09º Dia 04 de Abril – Mumbai
Pequeno-almoço no Hotel. Dia Livre. Jantar e transfere para o aeroporto.
10º Dia 05 de Abril – Mumbai Lisboa
Partida às 04h10 da manha, via Doha. Chegada a Lisboa às 14H15.

Quarto Duplo 1 895.00 Euros

Sup. Single 335.00 Euros 

Preço por pessoa (min. 33 participantes): 

Dept. Congressos & Incentivos | GRUPO GEA PORTUGAL

Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M

2005-177 Santarém - PORTUGAL

Phone: +351 243333828 | Fax: +351 243371900 | 24H: +351 964702081 

Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt

IATA 64202390 NIF: 501 453 318

Inscrições até 20 de setembro desconto de 100 Euros (Valor total por pessoa: 1 795.00 Euros)

Sinalização (inscrição) 195.00 Euros

Prestação (até 31.10.2019) 340.00 EuroS

Prestação (até 31.11.2019) 340.00 Euro

Prestação (até 31.12.2019) 340.00 Euros

Prestação (até 31.01.2020) 340.00 Euros

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:


