Express India
Aventura, cultural e étnica. 11 dias de viagem. Extensões opcionais a Kerala, Goa e Ladakh.

DESTINO
Índia.

Descrição

TIPO
Cultural, Descoberta, .

DURAÇÃO
11 dias
Esta viagem ao Norte da India combina uma série de ingredientes como o Taj Mahal, a "pinky" Jaipur,
a lindíssima cisterna de Abhaneri, o místico rio Gangês, Fatehpur Sikri, a simpatia das pessoas,
turbantes e saris, muito boa comida e rickshaws, imensos rickshaws. Junte a esta receita, muita cor e
alegria. Tempere com especiarias, exotismo e conforto e terá um prato delicioso em forma de viagem.
Como sobremesa poderá escolher uma extensão a Goa, Kerala ou Ladakh. Bom apetite e boa viagem!

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Delhi

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Delhi

Hotel

-

3

Delhi (City tour)

Hotel

P

4

Delhi - Jaipur

Hotel

P

5

Caminhada guiada em Jaipur

Hotel

P

6

Jaipur (city tour)

Hotel

P

7

Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra

Hotel

P

8

Agra (Taj Mahal) - Comboio noturno para Varanasi

Comboio

P

9

Varanasi (city tour) - Sarnath - Varanasi (passeio de barco Rio Ganges)

Hotel

P

10

Varanasi ( passeio barco Ganges ao amanhecer) - Voo para Delhi e voo
para cidade de origem

-

P

11

Chegada à cidade de origem

-

-

Kerala
1

Início da extensão a Kerala. Voo para Cochim via Delhi

2

Cochim City tour e espetáculo Kathakali

Hotel

P

Hotel 3*

P

3

Cochim - Alleppey - Noite em embarcação

Embarcação

P-A-J

4

Alleppey - Athirappalli, visita cascatas

Hotel

P

5

Athirappalli - Cochim (cerca de 2,5h). Voo Cochim - cidade de origem

-

P

6

Chegada a cidade de origem

-

-

Goa
1

Voo Delhi - Goa

Hotel 4*

P

2

Goa

Hotel 4*

P

3

Goa

Hotel 4*

P

4

Voo Goa - Delhi - cidade de origem

-

P

5

Cidade de origem

-

-

Ladakh

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Delhi
Voo com escalas intermédias desde a cidade da origem até Delhi. Noite em voo.
2: Chegada a Delhi
Chegada a Delhi, assistência no aeroporto e transporte para o hotel. Check-in a partir das 13:00-14:00 (o check in mais cedo está
sujeito a disponibilidade).
Tempo livre em Delhi.
3: Delhi (City tour)
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, encontro com o motorista/guia no hotel para início do city tour em Delhi.
Visita à parte antiga de Delhi, incluindo as visitas:
 Fortaleza Vermelha (Fechada à segunda-feira)
 Jama Masjid
 Passeio de «rickshaw» na parte antiga de Delhi.
 Raj Ghat
 Qutub Minar
 Humayuns Tomb
 India Gate
A terminar o city tour, visita ao templo Sikh de Bangla Sahib.
Regresso ao hotel e tempo livre. Noite em hotel.
4: Delhi - Jaipur
Após o pequeno-almoço no hotel, faremos o check out e iremos em veículo privado para Jaipur (250 Km / cerca de 5 horas).

A cidade de Jaipur teve a partir dos inícios do século XVIII um papel fundamental na história do Rajastão, a capital do estado do
Rajastão foi erguida e protegida pelo marajá Jai Singh, que a embelezou com palácios e monumentos de cor rosa em terracota,
como o impressionante Hawa Majal ou palácio dos ventos.
A cidade ficou conhecida pelo sugestivo nome " the pink city" que proporciona uma aura mágica ao fim da tarde.
Chegada a Jaipur, check-in no hotel e tempo livre para explorar a cidade, sugerimos a visita ao mercado por conta do viajante.
Noite em hotel.
5: Caminhada guiada em Jaipur
Após o pequeno-almoço, iremos visitar a cidade de Jaipur, a vibrante capital do estado do Rajastão e conhecida popularmente
como a «cidade cor-de-rosa» devido a cor dos edifícios da sua parte antiga que ao pôr-do-sol proporcionam uma atmosfera
perfeitamente surreal.
O nome da cidade provém do seu fundador, o marajá Jai Singh, que em meados de 1700 iniciou a construção dos seus principais
edifícios em terracota de cor rosa.
Esta cidade é certamente um local de contrastes e um "festim" para os nossos sentidos.
Visita ao mercado da cidade; à fortaleza vermelha que alcançaremos a partir de um passeio de elefante. A fortaleza foi mandada
edificar no século 16 pelo Raja Man Sing da Dinastia Kachwaha.
Visita à fortaleza Vermelha e aos seus palácios, jardins, pátios e balcões.
Almoço por conta do cliente e da parte da tarde, iremos realizar uma caminhada guiada de 3 - 4 horas pelos locais de maior
interesse de Jaipur: durante a atividade, o guia falará da cultura, tradições e História da India; terá a oportunidade de conhecer a
"real" Jaipur, pois esta atividade está vocacionada para conhecer locais que estão fora dos roteiros turísticos habituais.
Depois da atividade, regresso ao hotel.
Noite em hotel.
6: Jaipur (city tour)
Pequeno-almoço no hotel e «city tour» de meio-dia em Jaipur, incluindo:
 Palácio da cidade
 Jantar Mantar
 Hawa Mahal ou palácio dos ventos (somente da parte exterior)
Depois do «city tour», tempo livre para explorar a cidade antiga pelos seus meios e almoçar.
Reencontro com o guia e regresso em veículo privado ao hotel.
Da parte da tarde, visita ao templo Birla para assistirmos a uma celebração.
Regresso ao hotel e tempo livre.
7: Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra
Após o pequeno-almoço no hotel, faremos o check out e iremos em viatura privada para Agra (255 kms/5 horas.), durante a rota
visitaremos a cidade de Abhaneri, cuja principal atração são os espetaculares "poços ou cisternas de captação de água",
visitaremos ainda a antiga cidade de Fatehpur Sikri, construída em 1569 por Akbar em homenagem ao santo sufi Salim Chisti. A
corte de Akbar ocupou esta cidade mas abandonou-a devido à falta de recursos de água.
Depois da visita a Fatehpur Sikri, continuação de automóvel até Agra.
Agra é um dos «highlights desta viagem» por albergar o Taj Mahal, sendo também a capital do antigo império Mughal.
Chegada e check in no hotel. Resto da tarde livre. Noite em hotel.
 Visita opcional se o tempo permitir: O orfanato da Madre Teresa em Agra contém cerca de 48 crianças provenientes de famílias
pobres e cerca de 150 idosos.
Este orfanato, gerido pela Fundação Collete não aceita donativos em dinheiro mas recebe com muito bom grado medicamentos,
entre outros produtos. Contacte a Papa-Léguas para mais informações.
8: Agra (Taj Mahal) - Comboio noturno para Varanasi
Visita de madrugada ao mundialmente famoso Taj Mahal (fechado às sextas-feiras), este impressionante monumento foi mandado
construir pelo imperador Shahjahan em memória da sua mulher chamada Mumtaj, na sua essência é um monumento ao amor.
Continuamos a visita a Agra rumo à fortaleza mandada construir pelo imperado Akbar para comemorar a sua vitória numa batalha.
Faremos um pequeno passeio de charrete desde o parque de estacionamento até à entrada do monumento.
Regresso ao hotel para o pequeno-almoço tardio. (Check-out 12:00)
Continuação do passeio por Agra, incluindo as seguintes visitas:
 A fortaleza Vermelha
 Itmad-Ul-Daulah
 Sikandra
 Fábrica de mármores Akbar
Transporte para a estação de comboios de Tundla para efetuarmos a ligação noturna até Varanasi.
Noite em camarote ( 1.º classe, sujeito à disponibilidade da reserva).
9: Varanasi (city tour) - Sarnath - Varanasi (passeio de barco Rio Ganges)
Varanasi a cidade da deusa Shiva e do rio Ganges, um dos locais mais sagrados da India.
Os rituais sagrados ecoam pelas suas ruas e ruelas, perdem-se em cor, nos famosos Ghats, junto ao rio.

Em tempos idos, era conhecida por Kashi e Benares, mas adotou o verdadeiro nome: Varuna e Assi (cidade entre rios), ou seja,
Varanasi.
Chegada à estação de Varanasi, assistência e transporte para o hotel, pequeno-almoço e check in (normalmente depois do
meio-dia, mais cedo, horário sujeito a confirmação).
Iremos realizar um «city tour de meio-dia» incluindo as visitas:
•
•
•
•
•

Templo "Mother India"
Templo Durga
Templo Sankat Mochan
Templo Birla
Universidade Hindú de Benares

Mais tarde, visita a Sarnath, situada 13 Km de Varanasi, é o local onde Gautama Buddha deu o primeiro sermão acerca dos
princípios básicos do Budismo.
Em Sarnatah, visitaremos:
 Pilar Asoka
 As ruínas de Mulagandhakuti
 Stupa Dharmek
 Murais com pinturas no parque Deer
Ao fim da tarde, iremos visitar a parte antiga de Varanasi e fazer o «Aarti Tour», um passeio ao fim da tarde pela cidade antiga e
pelos Ghats, passeio de barco no rio Ganges para assistirmos ao Aarti Puja ao pôr-do-sol entre as 18:30 - 19:30.
Regresso de rickshaw até à estação de táxis e regresso ao hotel de táxi.
10: Varanasi ( passeio barco Ganges ao amanhecer) - Voo para Delhi e voo para cidade de origem
Bem cedo pela manhã, iremos desde o hotel para os Ghats, situados nas margens do Ganges para realizarmos um passeio de barco
junto aos templos onde milhares de peregrinos fazem os seus rituais em adoração aos deuses do panteão Hindu. Será certamente
impressionante e inesquecível este passeio pelos ghats de Varanasi. Por fim, desembarcaremos num dos ghtas e faremos um curto
percurso a pé entre os peregrinos, passando pelo templo dourado, que somente poderemos ver do lado de fora.
Regresso ao hotel para tomarmos o pequeno-almoço e à hora marcada, transporte para o aeroporto para voarmos para Delhi para
ligarmos ao voo internacional para a cidade de origem.
Nota: Está incluído o transporte entre o aeroporto do voo interno e internacional, caso sejam em aeroportos diferentes.
11: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.
Extensão Kerala
1: Início da extensão a Kerala. Voo para Cochim via Delhi
O voo para Cochim é feito via Delhi. Chegada, assistência no aeroporto e ida para o hotel. Check-in e tempo livre.
2: Cochim City tour e espetáculo Kathakali
Pequeno-almoço e início do city tour guiado em Cochim.
Esta cidade é um verdadeiro museu ao ar-livre, sobretudo na região de Forte Cochim.
Com efeito, Forte Cochim foi um dos primeiros locais a serem colonizados na India por europeus. Vasco da Gama chegou em
1502, regressando novamente em 1524 para desempenhar as funções de vice rei das Índias, morreu em Cochim e foi enterrado na
Igreja de S. Francisco, a primeira igreja cristã e europeia da India.
Durante o city tour iremos visitar: o palácio holandês em Mattancherry (fechado à sexta-feira); a sinagoga judaica situada no
«coração» do bairro judeu (fechada à sexta e Sábado); a igreja de S. Francisco, a mais antiga igreja europeia da India; a basílica de
Santa Cruz, construída em 1557 pelos portugueses.
Antes do por do sol, teremos oportunidade de fotografar as gigantescas redes de pesca chinesas, introduzidas na índia há séculos,
pelos descendentes da corte de Kublai Khan. Resto do dia livre até à ida, ao fim da tarde, para assistirmos ao espetáculo de danças
Kathakali no teatro local, classificado como património da humanidade.
O Kathakali (http://en.wikipedia.org/wiki/Kathakali ), é uma forma de dança dramática. Os bailarinos estão bastante pintados e
vestidos a rigor que fazem elaborados gestos e expressões faciais. Movimentos coreografados com habilidade que são acentuados
pelo rolo dos bateristas.
Ao fim da tarde, cerca das 19h, iremos assistir ao Kathakali, espetáculo de dança que termina por volta das 20h.
Regresso ao hotel e tempo livre.
3: Cochim - Alleppey - Noite em embarcação
Após o pequeno-almoço, sairemos rumo a Alleppey (cerca de 56km / 1-2 horas) para embarcarmos num dos famosos barcos-casa.
Depois do embarque será servida uma bebida de boas vindas, seguido do almoço.

A navegação será feita por estreitos canais que nos desvendarão de forma lenta as mais majestosas e pitorescas paisagens de
Kerala (http://en.wikipedia.org/wiki/Alappuzha), emolduradas pela vida e labuta diária dos seus habitantes. À noite, depois da
embarcação atracar, poderemos fotografar os pescadores locais na preparação da pesca que farão ao entardecer. Noite a bordo.
4: Alleppey - Athirappalli, visita cascatas
Desembarcaremos da nossa casa-barco por volta das nove horas da manhã.
Seguiremos para Athirappalli (130km / 2-3 horas), chegada e check-in no hotel. Tempo livre até à ida para a região da cascata de
Athirappalli para realizarmos uma caminhada e para fotografarmos as imponentes cascatas, que constituem igualmente um dos
destaques da região. Esta região embriaga-nos de verde! As suas densas florestas e quedas de águas criam um ambiente edílico.
Regresso ao hotel e tempo livre.
Opcionalmente pode realizar um passeio safari de 4x4 para explorar a vida selvagem da região (16h:00 - 20h:00).
5: Athirappalli - Cochim (cerca de 2,5h). Voo Cochim - cidade de origem
Pequeno-almoço, e check-out no hotel para irmos rumo ao aeroporto de Cochim (70km /1-2-horas).
Chegada ao aeroporto e voo de regresso à nossa cidade de origem (possível escala em Delhi e noutra cidade europeia).
6: Chegada a cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas
Extensão Goa
1: Voo Delhi - Goa
Em hora a combinar, transfere para o aeroporto para seguirmos no voo para Goa. Chegada, transfere para o hotel em Panjim e
tempo livre.
2: Goa
Pequeno-almoço e tempo livre em Goa. Noite em hotel.
3: Goa
Tempo livre para podermos explorar a cidade e aproveitar as suas magníficas praias.
4: Voo Goa - Delhi - cidade de origem
Transporte para o aeroporto e voarmos de Goa para Delhi e cidade de origem com escalas intermédias.
5: Cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
10/10/2019 - € 1.470
31/10/2019 - € 1.470
14/11/2019 - € 1.470
05/12/2019 - € 1.470
18/01/2020 - € 1.843
Preço do Voo desde: € 950,00

Extensões
Kerala - Preço: € 1070
Goa - Preço: € 425
Ladakh - Preço: € 650

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 460,00

Sup. quarto Individual Goa: € 190,00
Sup. Goa Hotel praia: € 165,00
Sup. quarto individual Ladakh: € 200,00
Sup. quarto individual Kerala: € 350,00

Notas
Nota1** As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota 2** QUANDO IR? Todo o ano, mas sugerimos meados de Outubro a meados de Maio. O Rajastão, sendo um estado Indiano
continental, não está sujeito ao regime de monções. Pode viajar durante o Verão português.
Nota 3** Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
• Alojamento em hotel em quarto duplo;
• Inclui as visitas em Delhi: Qutub Minar, túmulo de Humayun e India Gate; em Jaipur: fortaleza vermelha, palácio, Hawa
Mahal e Observatório; em Agra: Taj Mahal, fortaleza, Fatehpur SikrieAbhaneri; em Varanasi: Ghats, Sarnath;
• Ligações em veículo privado com ar-condicionado;
• Transfere de e para o aeroporto (veja as condições particulares);
• Bilhete de comboio de Agra - Varanasi em primeira classe (mediante disponibilidade);
• Passeio de rickshaw em Chandni Chowk (parte antiga de Delhi);
• Passeio de elefante na fortaleza vermelha em Jaipur;
• Passeio de barco no rio Ganges em Varanasi;
• Refeições de acordo com o itinerário;
• Seguro e assistência em viagem.

Extensão Kerala:
•
•
•
•
•

Transferes terrestres;
3N hotel (quarto duplo) + 1N embarcação cabine dupla);
Refeições de acordo com o itinerário;
Visitas discriminadas no itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Extensão Goa:
•
•
•
•

Transferes terrestres aeroporto-hotel-aeroporto;
3N hotel em Goa em quarto duplo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Extensão Ladakh:
•
•
•
•
•

Transferes terrestres;
4N hotel, em quarto duplo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Visitas discriminadas no itinerário,
Seguro e assistência em de viagem.

Exclui
• Voos internacionais e voo Varanasi - Delhi;
• Visto de entrada na India;
• Todas as atividades e visitas opcionais;

• Qualquer tipo de gratificação;
• Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
• Qualquer item não mencionado como incluído.
Extensão Kerala
◦
◦
◦
◦
◦

voos internos para Cochim;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Extensão Goa:
◦
◦
◦
◦
◦

voos internos Delhi-Goa-Delhi (desde 150,00);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Extensão Ladakh:
◦
◦
◦
◦
◦

voos internos Delhi-Leh-Delhi ( desde 150,00);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
• Passeio safari de 4x4 (16:00 - 20:00) em Athirappally (4.º dia da extensão a Kerala = 33 por pessoa.
• Jaipur: Passeio/safari de elefante na floresta Aravali com jantar incluído: 83 por pessoa
• Agra: espétaculo teatral da peça "Shah Jahan & his wife Mumtaj Mahal" 25 por pessoa
O teatro kalakriti está encerrado nos meses de Julho e Agosto.
Preços sujeitos a alterações.

Equipamento
A lista de equipamento varia com as épocas do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Cabeça: chapéu-de-sol, óculos de sol
Tronco: t-shirts e agasalho como por exemplo forro polar
Impermeável leve ou capa de chuva e/ou corta-vento
Pernas: calças confortáveis ( por exemplo, convertíveis em calções)
Calções (opcionais)
Pés: sapatos desportivos tipo ténis ou sandálias
Meias
Saco maleável de 70 litros ou trolley. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que facilita
o seu manuseamento e transporte.
Roupas de viagem
Estojo de higiene**
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço)
Pequeno cadeado para trancar o saco.
Mochila de dia para as saídas diárias.
Máquina fotográfica
**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; repelente de insectos (depende da altura do ano); lenços
de papel.

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses.
VISTO DA INDIA
>> Visa/passport services
Para informações: Visa/Type of visas - Tourist Visa
>> How to apply for Indian Visa
>> Ao entrar, ler com atenção as informações e clicar em https://indianvisaonline.gov.in/visa/
>> Escolher e-tourist Visa e seguir os passos: E-TOURIST VISA APPLICATION PROCESS
O pagamento do visto é on-line e a confirmação do visto é-lhe enviado por e.mail
Embaixada da ÍNDIA: Rua Pêro da Covilhã, n.º 16 tel.:213041090 / 213041096
Contacte a Papa-léguas para qualquer eclarecimento acerca do processo.
Site da Embaixada India: http://www.indembassy-lisbon.org/
Embaixada da ÍNDIA: Rua Pêro da Covilhã, n.º 16 tel.:213041090 / 213041096
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
Documentação
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país
visitado.
Visto da Índia: veja o site https://indianvisaonline.gov.in/visa/ e leia com atenção as informações.
O pagamento do visto é online e a confirmação do visto é-lhe enviado por e-mail.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
Outras informações
Caso os viajantes cheguem no dia 1, teremos de cobrar noite extra de chegada a Deli caso os viajantes cheguem no dia 1.
Caso os voos de partida de Delhi sejam depois do meio-dia (hora limite para o check-out do hotel) e caso os viajantes desejem
deixar as bagagens no hotel teremos de cobrar o valor que o hotel nos indicar.
Extensões Goa, Ladakh e Kerala: devido a restrições nos horários dos voos internos, pode haver necessidade de acrescentar uma
noite de hotel em Delhi.
- De 5 a 18 de Agosto a Fortaleza Vermelha e Taj Ghat em Delhi encontram-se encerradas devido a questões de segurança
relacionadas com o Dia de Independência;
- Durante a época mais vincada das monções (Julho e Agosto) o passeio de barco em Varanasi está sujeito a confirmação devido à
possibilidade
de condições meteorológicas adversas que podem alterar o nível de água do rio;
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