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India Encantada e Goa
RUTIS
9 A 19 Junho 2019
11 Dias / 17 Refeições

India Encantada e Goa
11 Dias / 17 Refeições
1º DIA SA
PORTO OU LISBOA / NOVA DELI
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Nova Deli, via uma
cidade europeia. Chegada, formalidades aduaneiras e transfer ao hotel. Alojamento.
2º DIA PC
NOVA DELI
Pequeno-almoço. Saída para descobrir as ruas e monumentos de Deli. Paragem para tirar uma fotografia no Forte Vermelho, perto daqui
localiza-se Chandi Chowk, em tempos avenida imperial. A partir daqui subida em “riksha”, os bici-carros tradicionais para visita de Jama
Masyid, uma das maiores e mais movimentadas mesquitas da Índia. Localizada na área central de Nova Deli, foi mandada construir pelo
imperador mogol Shah Jahan no século XVII. Visita de Raj Ghat, memorial onde se encontram as cinzas de Gandhi, e continuação com uma
panorâmica da imponente Porta da Índia, do Palácio Presidencial e do Parlamento. Visita do Templo Sikh, um antigo palácio em mármore
que foi convertido num dos principais centros de peregrinação de Deli. Sente-se na sala de orações (durante 10 minutos) para observar os
visitantes e escutar a oração. Almoço em restaurante local. De seguida, realização de uma incursão na nova parte de Deli para conhecer o
Qutab Minar, o minarete de tijolo mais alto do mundo; e a Coluna de Ferro, resistente à ferrugem após 1500 anos de história. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA PC
NOVA DELI / JAIPUR (256 km)
Pequeno-almoço. De manhã, saída pela estrada com destino a Jaipur, a cidade rosa do Rajastão e uma das mais pitorescas do mundo.
Construída segundo os cânones do Shilpa Shastra, o antigo tratado hinduísta de arquitetura, Jaipur está dividida em sete sectores
rectangulares. Uma maravilha do urbanismo do século XVIII, altura em que a Europa ainda não tinha desenvolvido um sistema de
ordenamento do território urbano similar. Rodeada de abruptas colinas em três dos seus pontos cardeais, a cidade está protegida por um
poderoso muro fortificado com sete portas. Chegada e transfer ao hotel. Almoço. De tarde, visita panorâmica com passagem pelo Albert
Hall (vista exterior), palácio construído pelo marajá de Jaipur para comemorar a visita do rei Jorge de Inglaterra. Para finalizar, visita do
templo hinduísta de Birla, assistindo ao ritual cerimonial. Jantar e alojamento.
4º DIA PC
JAIPUR (AMBER)
Pequeno-almoço. Por volta das 07h00, saída para realizar uma excursão ao Forte de Amber. Passeio de elefante* até ao cimo da colina
onde se ergue o palácio fortificado. Deixe-se conquistar pelos pavilhões adornados com pinturas e filigranas de mármore. Regresso a Jaipur
para descobrir a cidade rosa do Rajastão com passagem pelo Palácio dos Ventos (Hawa Mahal). Almoço em restaurante local. Visita do
Palácio do Marajá e do Observatório Astronómico que o marajá fundador da cidade construiu e o qual expõe grande parte dos
instrumentos que este desenhou. Jantar e alojamento.
*Uma vez que há um número limitado de elefantes com licença em Forte Amber e que não é possível reservar previamente estes passeios,
a excursão realizar-se-á de manhã cedo. No entanto, caso não haja elefantes suficientes, dado o elevado número de turistas, a subida ao
Forte será feita a bordo de um jeep.
5º DIA PC
JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI /AGRA
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, saída até Agra. No caminho, visita do poço escalonado de Chand Baori, situado na povoação de
Abhaneri, um dos maiores e mais profundos da Índia; e da “cidade fantasma” de Fatehpur Sikri. Construída pelo imperador Akbar, em
1569, esta cidade foi abandonada quando deixou de ser possível abastecê-la com água. Os edifícios desta antiga capital imperial estão num
incrível estado de conservação, nomeadamente o túmulo de Salim Chisti e o Panch Mahal. Almoço no percurso. Chegada a Agra, capital do
Império Mogol entre 1556 e 1658. Jantar e alojamento.
6º DIA PC
AGRA
Pequeno-almoço. De manhã cedo, visita do Taj Mahal (fechado às sextas-feiras), uma das sete maravilhas do mundo e um monumento
ao amor. Construída pelo Imperador Shah Jehan para servir de mausoléu à sua esposa, Mumtaj Mahal, esta maravilha arquitetónica em
mármore branco é o resultado do trabalho de artesãos de várias partes do globo. Almoço. De seguida, visita do Forte de Agra, situado em
pleno centro da cidade e um reflexo da arquitetura indiana durante o governo dos Imperadores Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Dentro do
complexo poderá encontrar algumas interessantes estruturas como o Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti
Masjid. Tarde livre para se perder no vaivém de bicicletas, carroças e carros antigos, cruzando-se com as vacas sagradas e desvendando a
herança cultura e arquitectónica de Agra. Levante o véu da pobreza e da sujidade e descubra uma cidade exótica e colorida de sorriso no
rosto. Jantar e alojamento.
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7º DIA PC
AGRA / NOVA DELI / GOA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, partida para a cidade de Nova Deli. Almoço. Transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Goa, colónia portuguesa durante quase 500 anos. Mais de meio século depois da chegada de Vasco da
Gama, são muitos os aqui chegam para descobrir os encantos do mais pequeno estado da Índia, transformando-o num dos mais ricos do
país. Chegada e transfer ao hotel. Jantar e alojamento.
8º DIA PC
GOA
Pequeno-almoço. De manhã, visita panorâmica pela cidade antiga, um dos lugares mais imponentes do mundo no século XVI. A imagem
desta cidade de origem portuguesa, a famosa “Roma do Oriente”, a emergir na selva é incomparável. Renda-se à evidência da riqueza dos
governadores e mercadores de Goa ao visitar a Basílica do Bom Jesus e outra igreja de arquitetura típica portuguesa. Redescubra a cidade
onde Afonso de Albuquerque estabeleceu a capital da Índia Portuguesa numa viagem pela história que termina com a visita ao mercado
local. Almoço. Resto de dia livre para explorar o mosaico cultural da capital balnear da Índia, uma receita oriental temperada com uma
pitada de ocidente. Passeie nas Fontainhas, uma área de ruas estreitas e sinuosas com antigos edifícios da época colonial, e aproveite o
clima tropical de Goa, relaxando numa das diversas praias de areia dourada e palmeiras paradisíacas. Jantar e alojamento.
9º DIA PC
GOA
Pequeno-almoço. Dia livre com almoço no hotel. Parta na “Rota das Especiarias” até Ponda, explorando uma plantação tropical onde não
faltam pimenta preta, noz-moscada, baunilha, canela, malagueta e coentros. Tempere a sua viagem com os aromas e sabores da Índia e
aventure-se num dos santuários de vida selvagem (Mollem ou Cotigao), desfrutando da beleza e do exotismo das florestas repletas de
macacos e pássaros coloridos. Jantar e alojamento.
10º/11º DIAS MP
GOA / BOMBAIM / … / LISBOA
Pequeno-almoço. Manhã livre. Almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto de Goa e embarque em voo interno com destino a
Bombaim. Chegada, novas formalidades de embarque e saida em voo, via uma cidade europeia, de regresso à sua cidade de origem.
Refeições e noite a bordo.
11º DIAº Chegada

Fim dos nossos serviços
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Preço por pessoa, base quarto duplo de acordo com número de participantes,
20 A 24 Passageiros………………………………..1.890 €
25 A 29 Passageiros………………………………..1.850 €
30 A 34 Passageiros………………………………..1.830 €
35 A 39 Passageiros………………………………..1.810 €
Taxas incluídas no valor de 420€
Suplemento para viagem com estada em quarto individual…390 €
- Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até à emissão final dos voos.
Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica LH e com 1 peça de bagagem – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
 Voos internos Deli / Goa / Bombaim em classe económica e 15kg de bagagem;
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço em hotéis categoria B no circuito e categoria A em
Goa, tipo
Nova Deli
The Suryaa ou similar
Jaipur
Royal Orchid ou similar
Agra
Four Points by Sheraton ou similar
Goa
Cidade de Goa ou similar
 17 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a
gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
 Guia acompanhante local em língua espanhola;
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua espanhola e ou portuguesa;
 Visitas incluídas:
Visita dia inteiro de Deli com passeio em “bici-carro”, tumulo de Gandhi, e templo da religião Sikh
Visita panorâmica de Jaipur com templo Birla e cerimónia Aarti
Excursão a Forte Amber com subida em elefante (sujeito a disponibilidade)
Visita panorâmica de Jaipur com Palácio do Marajá
Visita de Chand Baori em Abhaneri
Visita de Fatehpur Sikri com transporte em autocarro eléctrico desde o parque á cidade e volta
Visita panorâmica de Agra com entrada no Tah Mahal (incluída protecção para o calçado)
Visita do Forte de Agra
Visita panorâmica de Goa com a Basilica do Bom Jesus
 1 Garrafa de água mineral por pessoa e dia durante o circuito;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que
juntamos em anexo;
 Entrega de programa personalizado ao cliente;
 Assistente Flash Viagens durante todo o percurso;
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Flash Viagens;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com nossa programação Grandes Viagens.
Excluindo:
 Visto de entrada na India;
 Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.
 Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente.
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Índia – Visto obrigatório (não incluído)
As autoridades indianas exigem que os documentos de viagem (passaporte) tenham uma validade mínima de 6 meses.
O Governo indiano lançou o Programa e-Tourist Visa, destinado a facilitar a obtenção de visto para entrada no país, que abrange também,
desde 15 de agosto 2015, os cidadãos portugueses. Assim, os cidadãos que reúnam as condições para obtenção de visto turístico poderão
solicitá-lo online com uma antecedência mínima de 4 dias em relação à data da chegada à Índia. O visto é válido por 30 dias, podendo ser
requerido 2 vezes em cada ano. Para mais informações, consultar: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
NOTA:
- Programa e visitas elaborados com base na nossa experiência de mais de 20 anos em circuitos.
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou
similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo
hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.
- Os preços estão igualmente sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até á data de pagamento
final do grupo.
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes.
- Para estas viagens é obrigatório o envio da cópia dos Passaportes de todos os passageiros com uma validade mínima de 6 meses à data
do regresso.
Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado
por um número de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema.
Condições de pagamento:
Com a confirmação do lugar, depósito de 250€ (não reembolsável).
Até 90 dias antes da partida 1º depósito de 10%.
Até 60 dias antes da partida 2º Depósito de mais 10%
Até 40 dias antes da partida 3º Depósito de mais 15% Com lista de nomes e distribuição de quartos prevista.
Até 30 dias antes da partida Fecho de grupo, pagamento final e emissão de documentação.

Notas importantes:
- O incumprimento destas condições resultará no cancelamento total da reserva do grupo.
- As datas de depósito e fecho do grupo poderão variar conforme a companhia aérea e ou Hotéis envolvidos.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Melhores cumprimentos,
JOSE JOÃO LUZ
Tel. 91 802 35 34
Mail: jose@flashviagens.com
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