As Cores do Rajasthan

Uma fabulosa viagem de 15 dias num dos
roteiros mais célebres do Mundo !!
Visitando : Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur e Agra

(Partida de Portugal, com destino a Delhi)

Dia 1: Chegada a Delhi.
Recolha no aeroporto pelo nosso representante e “transfer” para o hotel. Alojamento.

Dia 2 : Delhi
Dia dedicado a visitar os principais motivos de interesse de Delhi. Capital da República Federal da
Índia, ostenta um presente vibrante e um passado fascinante: a cidade actual está erigida sobre 7
antigas cidades. Pela manhã, na cidade velha, visita de Jama Masjid (a maior mesquita da Índia,
construída pelo imperador Shah Jahan em 1656), do grande bazar da “rua da prata” de Chandni Chowk
e o majestoso Forte Vermelho - uma maravilha construída em pedra vermelha, no ano de 1648.
Já em Nova Delhi, visitaremos Raj Ghat, o memorial a Mahatma Ghandi comemorativo da sua cremação
em 31 de Janeiro de 1948. Segue-se o imponente Indian Gate, construído em 1931 em honra dos
soldados Indianos mortos na I Guerra Mundial e nas guerras do Afeganistão (os nomes de todos os
soldados estão inscritos nas paredes). Na área ficam ainda alguns dos edifícios institucionais mais
representativos da Índia, como a Casa do Presidente, o Parlamento e os Ministérios.
Em seguida, visita da tumba do imperador Humayun, erigida em 1562 – o complexo está classificado
como Património Mundial pela UNESCO, sendo um belíssimo exemplo da arquitectura Mughal.
Também o minarete de Qutub Minar (construído em 1193), é uma visita imperdível : com os seus 72

metros é o minarete em tijolo mais alto do mundo, constituindo um importante exemplo da arquitectura
Indo-Islâmica, classificado como Património Mundial.

Opcionalmente, pode assistir a um espectáculo de luz e música com jantar, no Forte Vermelho.
Alojamento no hotel.

Dia 3 : Delhi - Mandawa
Após o pequeno almoço, partida para Mandawa, visitando no caminho Jhunjhunu, para admirarmos a
sofisticada arquitectura dos seus edifícios. Mandawa é uma pequena cidade do Rajasthan, fundada no
séc.XIII e famosa pela imponência da sua fortaleza e do bulício do seu mercado.Para além do
imponente forte, Mandawa é referida como uma “galeria de arte ao ar livre”, pelas suas fascinantes
mansões com belíssimos murais (“havelis”). Alojamento no hotel.

Dia 4 : Mandawa – Bikaner
Após o pequeno almoço, visita guiada à bela cidade de Mandawa. Partida para Bikaner e “check in” no
hotel. Tarde livre para passear nesta histórica cidade, fundada em 1486 e outrora importante centro
comercial fazendo parte da rota das caravanas que ligavam a Índia à Ásia Central. O seu legado
arquitectónico é espantoso : é rodeada por uma muralha com 7 km com 5 enormes portões, construída
em 1755, albergando lindos palácios construídos em pedra vermelha e cor de rosa no seu interior. Os
coloridos mercados e a animação das suas ruas são interessantíssimos. Alojamento no hotel.

Dia 5 : Bikaner – Jaisalmer
Após o pequeno almoço, visita guiada à cidade de Bikaner, percorrendo a sua magnífica fortaleza, o
Palácio de Lalgarh e o templo de Deshnoke. Mais tarde, partida para Jaisalmer, com paragem para
visita ao Forte de Pokhran. Chegada, “check in” no hotel e tempo livre para passear na cidade.
Alojamento.

Dia 6 : Jaisalmer
Situada no deserto de Thar, Jaisalmer funcionou ao longo da vários séculos como um importante
entreposto do intenso tráfego de caravanas, proporcionando uma enorme riqueza expressa em
fantásticos palácios e templos. Os prósperos comerciantes de Jaisalmer construiram imponentes
mansões, utilizando pedra de cor dourada do deserto, parecendo miragens quando vistas ao longe.
São magníficas !!
Após o pequeno almoço, visita dos principais locais de interesse da cidade, incluindo um colorido
mercado. À tarde, excursão às dunas do deserto, com “safari” em camelo para observação do
belíssimo pôr-do-sol. Regresso a Jaisalmer. Alojamento.

Dia 7 : Jaisalmer – Jodhpur
Após o pequeno almoço, partida para Jodhpur com paragem para visitar Mandore, a cidade dos belos
jardins e terraços de pedra. “Check in” e alojamento no hotel. Tempo livre para passear na cidade.
Na Idade Média, Jodhpur era um importante centro do comércio entre a Ásia Central e os portos marítimos
de Gujarat, na Índia, tendo atingido o seu apogeu no séc. XVI. Actualmente, Jodhpur é a 2ª cidade do
Rajashtan (650 mil habitantes), sendo muito conhecida a sua produção de têxteis e artesanato.

Dia 8 : Jodhpur – Udaipur
Após o pequeno almoço, visita à cidade de Jodhpur, em particular ao Forte de Mehrangarh, Jaswant
Thada, e ao Palácio de Umaid Bahwan. À tarde, partida para Udaipur; chegada, “check in” no hotel e
alojamento.

Dia 9 : Udaipur
Fundada pelo Marajá Udai Singh em 1559 e
erigida nas colinas de Aravali, Udaipur é uma
das mais românticas cidades do Rajasthan,
com os seus lagos, palácios em mármore e
belos

jardins

–

não

é

por

acaso

conhecida como a “Veneza do Oriente”.

que

é

Após o pequeno almoço, passeio de barco no lago Pichola, seguido de visita à cidade – em
particular ao sumptuoso Palácio da Cidade, ao templo de Jagdish e ao Sahelyion ki Bari(“Jardim
das Damas de Honor”). Alojamento.

Dia 10 : Udaipur – Pushkar
Após o pequeno almoço, partida para Pushkar, com paragem para visita dos belos templos de Elkingi e
Ngada. Chegada, “check in” e alojamento.
Situada nas margens do lago de Pushkar, a cidade é um famoso centro religioso Hindu, albergando
vários templos sagrados – é aqui que se encontra erigido o único templo dedicado a Brahma, o criador
do Universo segundo a mitologia Hindu.

Dia 11 : Pushkar – Jaipur
Manhã livre para exploração dos belos templos e outros motivos de interesse da cidade. Mais tarde,
partida para Jaipur; chegada, “check in” no hotel e alojamento.

Dia 12 : Jaipur
De manhã, visita ao majestoso Forte de Âmbar, percorrendo a íngreme subida no dorso de um elefante.

À tarde, visita da cidade de Jaipur, a “cidade cor-de-rosa” capital do Rajasthan, para conhecer os
principais locais desta bela cidade, como o célebre Palácio dos Ventos, o histórico Observatório Jantar
Mantar e o Templo de Birla. Alojamento no hotel.

Dia 13 : Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Após o pequeno almoço, partida para Agra, parando no caminho para admirar a magnífica cidade de
Fatehpur Sikri, construída entre 1571 e 1585, um dos mais belos exemplos da arquitectura Mughal.
Chegada a Agra e "check in" no hotel. Ao final da tarde, visita do esplendoroso TAJ MAHAL ao pôr do
sol, uma das sete maravilhas do Mundo (classificado como Património Mundial pela UNESCO)
construído em mármore branco durante 22 anos (1630 – 1652) e mandado erigir pelo imperador da
dinastia Mughal Shah Jahan em memória da rainha Mumtaz Mahal.

Talvez o adjectivo “esplendoroso” seja o que mais se aproxima do que sentimos quando
experienciamos a fantástica visão do Taj Mahal. Uma das sete maravilhas do Mundo, foi
construído em mármore branco durante 22 anos (1630 – 1652) por ordem do Imperador Shah
Jahan como memorial à sua amada, a rainha Mumtaz Mahal. É uma visão única, irrepetível nas
nossas vidas. Fotografá-lo é uma urgência – e, seja qual for o ângulo em que o captemos, é
sempre uma fantástica imagem. Absolutamente inesquecível.

Dia 14 : Agra - Delhi
De manhã, visita ao Forte de Agra (que contém a “Mesquita das Pérolas” e belíssimos palácios) e ao
Itmad-ud-Daulah, construído entre 1622 e 1628. Partida para Delhi; chegada e “check in” no hotel.
Tempo livre para passear na cidade e fazer as últimas compras, ou, simplesmente, tomar uma bebida
numa das muitas esplanadas observando o bulício das ruas da grande cidade. Alojamento.

Dia 15 : Delhi – Portugal
“Transfer” para o aeroporto internacional de Delhi, para tomar o voo com destino a Portugal.

É possível acrescentar (ou diminuir) noites em qualquer um dos locais referidos,
podendo assim delinear a viagem à sua medida; possibilidade de meia-pensão ou
pensão completa.

Dentro de um autocarro às 07 h da manhã, com outras 49 pessoas desconhecidas, com alguém a falar
insuportavelmente alto mesmo junto ao seu ouvido ??... Todos à espera do indivíduo que se esqueceu
de activar o despertador e ainda chega com ar arrogante e sem pedir desculpa ??... Ou daquela Srª que
se "perdeu" nas compras e nos horários ??... Subordinado/a às regras do colectivo ??... Contactos não
desejados ??...
Connosco NÃO é assim: durante todo o circuito terá um motorista / guia só para si & acompanhante(s),
em transporte PRIVADO, com todo o conforto !!
Combine com ele as horas de partida,peça-lhe para parar para "esticar" as pernas, ou para tirar aquela
foto mesmo ali ao lado da estrada... a sua viagem personalizada !!

PREÇO
Hotel

2 pessoas

4 pessoas ou mais

Em hotéis 3***

1595 €

1420€

Em hotéis 4****

1798 €

1660 €

Em hotéis 5*****

2098 €

1949 €

Nota : Os preços poderão variar conforme factores como a data da partida e evolução da cotação do euro.; sujeitos à disponibilidade
existente no momento da reserva.

Incluído:
- Voos internacionais Lisboa/ Delhi /Lisboa com taxas aeroporto e combustível incluídas;
•

Alojamento em quarto duplo, com pequeno almoço;

•

Todos os transfers com motorista falando Inglês;

•

Transporte com motorista de língua Inglesa;

•

Guia turístico ( língua Inglesa) nos locais de interesse turístico;

•

Veículo com ar condicionado;

•

Transporte em elefante na visita ao Forte do Âmbar, em Jaipur;

•

Combustível, taxas de estacionamento, etc;

•

Ajudas de custo do motorista;

•

Taxas governamentais e outras,

•

Seguro de viagem VIP.

Não incluído :
- Visto de entrada na Índia (daremos todas as indicações e ajuda para o obter);
- Bilhetes de entrada nos monumentos (muito baratos);
- Refeições (para além do pequeno almoço), bebidas, etc, bem como quaisquer outras despesas não mencionadas acima.

Veja exemplos dos diversos tipos de hotéis no nosso site

www.aventouras.com.pt em “Os nossos afectos”, depois em “Incrível Índia !!”

