As “Maldivas” Indianas

São as "Maldivas" indianas, praias de sonho em idílicos
cenários naturais, um delírio para os/as amantes do
mergulho e da observação da vida marinha - a praia Rahda Nagar na Ilha de Havelock foi
considerada muito recentemente como estando entre as 12 mais bonitas do Mundo. A uma
fracção do preço daquelas, com uma genuinidade muito mais
íntegra. A descobrir, urgentemente – antes que o turismo
massificado lá chegue.
Em plena Baía de Bengala, a cerca de 1200 km do sub-continente
Indiano e designando o mar do mesmo nome, as ILHAS ANDAMAN
e NICOBAR encontram-se mais perto da Tailândia, de Myanmar
(Birmânia) e da Indonésia do que da Índia. No entanto, a História
liga-as indissociavelmente à grande Índia e à sua luta pela independência do colonialismo
britânico. Belíssimas, com um fabuloso mar esmeralda, um tesouro por encontrar. E o pôr do
sol, de uma beleza absolutamente indescritível...
A avenTOURas propõe-lhe a experiência da paz e da beleza destas belíssimas ilhas em
conjunção com um circuito revelador da monumentalidade da Índia. A sumptuosidade
inigualável do TAJ MAHAL com a beleza única das praias, dos corais e florestas tropicais de
ANDAMAN. Absolutamente imperdível, uma viagem de que se irá lembrar por muitos anos...!!

Nota: construímos esta viagem associando a descoberta das ILHAS ANDAMAN com o Circuito TRIÂNGULO
DOURADO. No entanto, por favor note que podemos combinar a estadia nas Ilhas Andaman com qualquer outro
programa na Índia e/ou no Nepal.

(Partida de Portugal)
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 erigido sobre 7 antigas
cidades. Pela manhã, visita de Raj Ghat e Shanti Vana – memoriais de Mahatma Ghandi e Jawaharlal
Nehru -, Jama Masjid (a maior mesquita da Índia, construída pelo imperador Shah Jahan em 1656).
Ainda, oportunidade para visitar o majestoso Forte Vermelho - uma maravilha construída em pedra
vermelha no ano de 1648 – e o grande bazar da “rua da prata” de Chandni Chowk. À tarde, visita ao
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 IndoIslâmica, classificado como Património Mundial. Alojamento no hotel.

Dia 3 – Delhi – Agra
Partida para Agra, de carro (200 km, 4 horas), visitando no caminho Sikandra, o mausoléu do Imperador
Akbar construído em 1492 combinando os estilos arquitectónicos Hindu e Muçulmano. Chegada aAgra e
check in no hotel. Mais tarde, visita à cidade de Agra. Alojamento no hotel.

Dia 4 – Agra
Logo de manhã, visita ao esplendoroso Taj Mahal, uma das sete maravilhas do Mundo, 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 vemos o 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 !!

Mais tarde, visita ao Forte de Agra (que contém a Mesquita das Pérolas e belíssimos palácios) e a Itmadud-Daulah, construído entre 1622 e 1628. Alojamento no hotel.

Dia 5 – Agra - Jaipur
Após o pequeno almoço, partida para Jaipur,
parando para admirar Fatehpur Sikri, cidade
construída entre 1571 e 1585, sendo um dos
mais

belos

exemplos

da

arquitectura

Mughal. Chegada a Jaipur e check in no
hotel. Alojamento no hotel.

Dia 6 - Jaipur
De manhã, visita ao majestoso Forte do Âmbar, percorrendo a íngreme subida no dorso de um elefante.

À tarde, visita da cidade de Jaipur, a “cidade cor-de-rosa”, com visita aos principais locais desta bela
cidade. Alojamento no hotel.

Dia 7 – Jaipur – Delhi
Partida em direcção a Delhi. Chegada e check in no hotel. Tempo livre para fazer as últimas compras ou
passear na cidade. Alojamento.

Dia 8 – Delhi – Ilhas Andaman
Algumas horas antes da partida prevista do voo com destino às Ilhas
Andaman, transfer para o aeroporto. Chegada a Port Blair (capital das
Ilhas Andaman) e transfer para o hotel. Dependente do horário de
chegada do voo, primeira abordagem da cidade, incluindo espectáculo
de luzes e som no edifício da antiga prisão, reproduzindo a luta pela
liberdade dos combatentes que ali estiveram detidos. Alojamento no
hotel.

Dia 9 – Port Blair
Visita às principais praias da ilha, em particular observando a riquíssima variedade de vida marinha e
corais em Coral Island e Corbyn´s Cove Beach. Ainda, visita a Ross Island, antigo centro administrativo
Britânico com numerosos sinais coloniais.

Dia 10 – Port Blair – Havelock
Partida por ferry inter-ilhas para Havelock, ilha paradisíaca com belíssimas praias - entre as quais a
praia de Radhanagar, considerada entre as cinco mais bonitas praias do mundo. Tempo para relaxar
nesta fantástica praia. Alojamento no hotel.

Dia 11 – Havelock
Relaxe na fabulosa praia, uma das mais bonitas do mundo...

Dia 12 – Havelock - Port Blair
Logo de manhã, visita do muito interessante mercado local. Mais tarde, partida por ferry para Port Blair.
Chegada, transfer para o hotel e alojamento.

Dia 13 – Port Blair
Tempo livre para descobrir esta muito interessante cidade. A Cellular Jail (Prisão Celular, assim
chamada porque todas as suas 698 celas são individuais, para acentuar o extremo isolamento dos
detidos) é um impressionante testemunho dos custos da luta pela independência da Índia. Construída
pelos Britânicos entre 1986 e 1908, ali foram aprisionados, torturados e mortos muitos combatentes
Indianos.

Visitaremos ainda outros motivos de grande interesse da cidade, como o Museu da Floresta (com uma
das mais antigas e maiores máquinas de cortar madeira do mundo), o Jardim Zoológico, o Museu do
Mar e o Centro de Desportos Aquáticos. Tarde livre para fazer compras ou, simplesmente, passear...

Dia 14 – Port Blair – Lisboa
Transfer para o aeroporto e toma do voo com destino a Portugal.

Nota: possibilidade de adicionar (ou retirar) noites em qualquer um dos locais, esboçando
assim 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 e 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***

1680 €

1596 €

Em hotéis 4****

1975 €

1893 €

Em hotéis 5*****

2298 €

2215 €

* Os preços podem oscilar mediante a data de partida; sujeitos a disponibilidade.

Veja exemplos dos diversos tipos de hotéis no nosso site

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

Incluído:
- Voos internacionais Lisboa/ Delhi /Lisboa, com taxas aeroporto e combustível incluídas;
- Voos Delhi / Port Blair / Delhi, 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) em Delhi, Agra e Jaipur;
- Veículo com ar condicionado;
- Transporte em elefante na visita ao Forte do Âmbar, em Jaipur;
- Bilhetes para o ferry Port Blair / Havelock / Port Blair;
- Entradas nos locais a visitar nas Ilhas Andaman, segundo o itinerário;
- Combustível, taxas de estacionamento, etc;
- Ajudas de custo do motorista;
- Taxas governamentais e outras;
- Seguro de viagem VIP

Não incluído:
- Vistos de entrada na Índia (daremos todas as indicações e ajuda para o obter);
- Bilhetes de entrada nos monumentos (quando aplicável);
- Outras refeições que não o pequeno almoço;

Por favor, faça turismo responsável !!
Em particular, não danifique os corais nem compre produtos feitos a partir deles. Lembre-se que :

. Os recifes de coral são autênticos museus vivos da história dos oceanos;
. Os recifes de coral ocupam 1% dos mares, mas suportam a vida de 25% das espécies marinhas. Se os recifes de coral
desaparecerem, dezenas de milhar de espécies estarão ameaçadas;
. Os recifes de coral são dos mais antigos e complexos ecossistemas do planeta. São um património de todos nós.

Ao partir, não deixe mais do que as suas pegadas,
Não leve mais do que as suas memórias

