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ÍNDIA
Magia Colorida do Rajastão    

9 a 20/22 Fevereiro 2023

Viagem de 12/14 dias em Pensão Completa e Hotéis de 4*sup./5* 

Delhi | Agra | Jaipur | Jodhpur | Udaipur | Bombaim
com possibilidade de extensão a GOA 

1º Dia – 9 Fev. (Qui.) – LISBOA / DUBAI / DELHI
Comparência no aeroporto cerca de 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque assistido
pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e saída às 13h35 em voo regular da Emirates com
destino a Delhi (com escala no Dubai da 01h00 às 04h20). Noite e refeições a bordo.

2º Dia – 10 Fev. (Sex.) – DELHI
Chegada a Delhi às 08h55 (hora local). Após as formalidades de desembarque, transporte até ao Hotel
The Leela Ambience 5*. Durante o trajecto visitaremos o Qutub Minar, o minarete mais alto da Índia
construído em tijolo, começado a construir no ano de 1199 pelo sultão Qutub-ud-Din Aibak, e
terminado pelo seu sucessor e genro, Iltutmish. O edifício tem uma altura de 72,5m e 379 degraus até
chegar ao topo. Almoço e instalação no hotel. Durante a tarde, iniciaremos ao nossa visita da cidade de
Delhi, começando com a visita do Templo Laxmi Narayan, também conhecido com Templo de Birla, um
moderno templo hindu dedicado ao Deus Vishnu, preservador da Santíssima Trindade Hindu.
Continuaremos num passeio em rickshaws passando pelas estreitas e animadas ruas de Chandni Chock.
No final das visitas regresso ao hotel para jantar e alojamento.

3º Dia – 11 Fev. (Sáb.) – DELHI
Após o pequeno-almoço no hotel continuação de visita da cidade de Delhi (zona antiga e nova),
começando com a visita de Raj Ghat, o memorial a Mahatma Gandhi, e passagem pela mesquita de
Jama Masji. Almoço em restaurante local. Seguiremos depois para visita de Nova Delhi com todos os
legados deixados pelos britânicos, passando pela Porta da Índia – construída como memorial aos 90.000
soldados que morreram durante a Primeira Guerra Mundial; Rashtrapati Bhawan o Palácio e Residência
Presidencial, o Parlamento, os Ministérios Governamentais. A última visita do dia será ao Mausoléu de
Humayun, belo monumento de estilo indo-persa, mandado construir pela viúva do 2º Imperador
Mughal, Humayun. Seguimos depois até ao Gurudwara Bangla Sahib, templo Sikh mandado construir
pelo Rajá Jai Singh Amber de Jaipur.
Ao final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel The Leela Ambience 5*.
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4º Dia – 12 Fev. (Dom.) – DELHI / AGRA
Após o pequeno-almoço, saída de Delhi para Agra (204 Kms). À chegada a Agra, visita do túmulo de
Mirza Ghiyath Beg (Itmad–Ud-Daulah), o primeiro edifício a ser construído em puro mármore na Índia
Mughal. Almoço. Após o almoço, partida em direcção ao Forte de Agra, situado ao longo do Rio
Yamuna, que apresenta exemplos de obras de artesãos do período Mughal de valor inestimável,
incluindo o lindo mosteiro construído pelo Imperador Akbar em 1565.
Após esta visita, saída em direcção ao Taj Mahal. Visita a este magnífico monumento, completamente
acabado no ano de 1653, no qual estiveram envolvidos cerca de 20.000 trabalhadores, e cujo mármore
para a sua construção foi transportado ao longo de 320 Kms por cerca de 1000 elefantes.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Courtyard by Marriott 5*.

5º Dia – 13 Fev. (Seg.) – AGRA / FATHEPUR SIKRI / BHARATPUR / JAIPUR
Após o pequeno-almoço, partida de Agra em direcção a Fatehpur Sikri (240kms). Entre 1570 e 1586 esta
cidade foi a capital do Império Moghul. Aí vivia, numa gruta, um santo islâmico chamado Sheikh Salim
Chishti. Akbar, líder do povo, pediu-lhe a bênção de um filho. Ao ver realizado o seu desejo, não só deu
o nome de Salim ao seu filho, como idealizou um ambicioso projecto – uma cidade – a ser construída
próximo da residência do santo. Entretanto a escassez de água levou o povo a abandonar o local. O que
restou foi uma cidade fantasma muito bem conservada com uma mesquita, muitos palácios, ruas e
praças. As construções foram feitas com arenito vermelho. Visita de Panch Mahal, Diwan-i-Khas, Diwn-
i-Aam. Após as visitas, continuação da viagem para Jaipur, com almoço no Laxmi Niwas Palace em
Bharatpur. Chegada a Jaipur, jantar e alojamento no Hotel Hilton 5*.

6º Dia – 14 Fev. (Ter.) - JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Pequeno-almoço no hotel. O dia de hoje será dedicado à visita de Jaipur e da antiga capital de Amber,
nos arredores da cidade, onde visitaremos o fabuloso Forte Amber. Antes da construção do Palácio da
Cidade em Jaipur, Amber era o centro de poder da região. Visita ao famoso Forte Amber, também
conhecido como o “Palácio Rosa”, fazendo o percurso da porta até ao topo do forte em dorso de
elefante ou jeep (mediante disponibilidade). Construído em 1592 pelo Rajá Man Singh (o general mais
famoso do Imperador Mughal Akbar) em arenito vermelho e mármore branco, o forte é uma fascinante
mistura da arquitectura Hindu e Muçulmana. A sua estrutura só ficou completamente acabada no início
do século XVIII. Almoço em restaurante local. A tarde será dedicada à visita de Jaipur, cujo principal
atractivo é o Palácio da Cidade, perfeito exemplo da arquitectura Rajasthan e Mughal, constituído por 4
palácios principais: Dilkusha Mahal, Moti Mahal, Sheesh Mahal e Krishna Mahal; originalmente
construído pelo Marajá Jai Singh II; o complexo foi mais tarde descoberto por muitos de seus
sucessores. Visita ainda ao Observatório Jantar Mantar (maior observatório astronómico do mundo
esculpido em pedra e mármore). No regresso ao hotel, paragem em Hawa Mahal para admirarmos a
elaborada fachada do Palácio dos Ventos. Jantar e alojamento no Hotel Trident 5*.

7º Dia – 15 Fev. (Qua.) – JAIPUR / PUSHKAR / FORTE KHEJARALA
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Forte Khejarala (272 Kms). Durante a viagem, visita a
Pushkar. A aldeia de Pushkar situada no deserto, alberga um dos lagos mais sagrados da Índia. À sua
volta existem inúmeros templos. À parte da razão religiosa, esta aldeia é também famosa pela feira de
gado e camelos que aqui se realiza anualmente. Visita dos Ghats e do Templo de Brama. Almoço no
Jagat Palace. Continuação para Forte Khejarala. Jantar e alojamento no Hotel Khejarla Fort (Hotel
Heritage; “Hotéis Heritage” são unidades hoteleiras instaladas em edifícios históricos – palácios,
castelos, fortes, palacetes – de qualquer dimensão construídos anteriormente a 1950, que permitem ao
passageiro viver a experiência de se sentir um verdadeiro marajá, pernoitando num edifício histórico).
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8º Dia – 16 Fev. (Qui.) – FORTE KHEJARALA / JODHPUR / ROHET GARH
Pequeno-almoço. Saída de Forte Khejarala em direcção a Jodhpur (80 kms). Visita da cidade de Jodhpur,
incluindo o complexo da Fortaleza Mehrangarth com o Palácio Moti Mahal, o famoso forte da cidade, e
o cenotáfio de mármore branco do Marajá Jaswant Singh II: Jaswant Thada. Visitaremos também o
Palácio Museu Umaid Bhawan, um dos últimos grandes palácios da Índia, que levou 15 anos a construir.
Almoço. De tarde, visita do Bazar Sadar e a sua torre do relógio de 1912, um dos pontos mais populares
da cidade antiga. Já no bazar, pode encontrar vegetais, especiarias, têxteis, peças em prata e outras
peças de artesanato local. No final da visita, continuação da viagem em direcção a Rohet Garh (45kms).
Jantar e alojamento no Hotel Rohet Garh (Hotel Heritage).

9º Dia – 17 Fev. (Sex.) – ROHET GARH / JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Pequeno-almoço. Início da viagem com destino a Udaipur (214Kms), visitando durante o percurso o
complexo de templos de Ranakpur, um dos cinco principais lugares sagrados dos Jainistas,
especialmente conhecido pela sua arquitectura e pela decoração dos seus tectos, paredes e 1444 pilares.
Após o almoço no Hotel King’s Abode em Ranakpur, continuação da viagem em direcção a Udaipur.
Chegada a Udaipur ao final da tarde. Jantar e alojamento no Hotel TatSaraasa Resort & Spa 5*.

10º Dia – 18 Fev. (Sáb.) – UDAIPUR
Pequeno-almoço. Saída para visita da cidade de Udaipur, nomeadamente ao Palácio da Cidade
construído em 1725 em granito e mármore, onde visitaremos a Sala das Audiências, os aposentos reais
das damas da corte, e os jardins Sahelion-ki-Badi, onde durante séculos se realizaram as festas reais.
Almoço em restaurante local. Ao final da tarde, e caso o nível das águas o permita, passeio de barco
pelo lago Pichola, cujo Palácio Jag Mandir é o seu símbolo. Udaipur é uma bela cidade rodeada pelo
azul da água do lago. É uma mescla de lugares, sons, experiências e inspiração para a imaginação de
poetas, pintores e escritores. Jantar e alojamento no Hotel TatSaraasa Resort & Spa 5*.

11º Dia – 19 Fev. (Dom.) – UDAIPUR / BOMBAIM
Pequeno-almoço cedo e transporte do hotel para o aeroporto para partida cerca das 08h05 com destino
a Bombaim. Chegada pelas 09h55 (horários sujeitos a reconfirmação), assistência local e início da visita
da cidade de Bombaim começando pelos Dhobi Ghats que são típicas lavandarias indianas ao ar livre,
passando por Mani Bhavan a residência de Mahatma Ghandi durante as suas estadias em Bombaim, a
colina Malabar, os Jardins Suspensos onde se encontra a Torre do Silêncio, local onde os parsis
(seguidores do Zoroastrismo) colocavam os seus mortos. Almoço em restaurante local. Continuamos
pela Marina Drive, longa marginal conhecida como “o colar da rainha” devido à iluminação da avenida
em forma de U. Passagem ainda pela estação de comboios Vitoria Terminus, emblemática da época
britânica no país, e pela Torre Rajabai, que se destaca dos restantes edifícios da Universidade de
Bombaim pela sua altura de 85m. Visita ainda da Porta da India (ex-libris de Bombaim construída para
comemorar a visita dos soberanos britânicos em 1911), seguindo-se depois um passeio a pé pela zona
do antigo forte. Embora fisicamente não exista o forte, podemos ainda encontrar diversos edifícios
construídos em diferentes estilos. Visitaremos também o Mercado Crawford, com as suas lojas
cobertas. Após a visita, transporte para o hotel, jantar e alojamento no Hotel The Mirador 4*.

12º Dia – 20 Fev. (Seg.) – BOMBAIM / DUBAI / LISBOA 
Pequeno-almoço cedo no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte do hotel até ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída às 10h25 no voo Emirates com destino a Lisboa (escala no Dubai das 
12h10 às 14h35). Chegada às 19h15 ao Aeroporto Internacional de Lisboa.
Nota: Os passageiros com extensão a Goa, realizarão todo o programa até ao transporte para o
aeroporto de Bombaim, embarcando num voo diferente, com destino a Goa.
FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Dubai / Delhi + Bombaim / Dubai / Lisboa em voos regulares Emirates;
✓ Voo interno Udaipur / Bombaim;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (cerca de 339€ à data de 11/10/2022, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ 10 Noites de alojamento em hotéis 4*/5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário:
✓ Pensão Completa durante todo o circuito, no total de 20 refeições conforme mencionadas no programa;
✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa (excepto no voo de regresso caso a maioria dos

passageiros fiquem na Índia para fazer a extensão a Goa);
✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa;
✓ Passeio de rickshaw em Delhi;
✓ Passeio em dorso de elefante em Jaipur até ao Forte Amber (sujeito a disponibilidade local);
✓ Passeio de barco no lago de Pichola (sujeito ao nível das águas);
✓ Passeio de tuk-tuk em Jodhpur durante a visita ao mercado;
✓ 02 garrafas de água por pessoa/ dia durante o circuito;

✓ Serviço de bagageiros nos hotéis;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento

e interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 11.10.2022;

✓ Gratificações a guias locais e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a

estadia, tais como bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa, gratificações de outros serviços, etc.
 Visto de entrada na Índia (no valor de 50€ à data de 11/10/2022).

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem;
✓ Visto de entrada na Índia;
✓ Certificado de vacinação válido Covid-19 e/ou Teste PCR/Antigénio Negativo (informações a actualizar mais próximo da viagem).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 2.157 € 339 € 2.496 € 312 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 672 € 84 €

* = 8 Mensalidades de 31 Outubro’22 a 31 Maio’23, forma de pagamento válida para reservas até 31 Outubro 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada. 

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por parte das
companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros da mesma
categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente
preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 31 Outubro’22: 65€ por pessoa; de 1 a 30 Novembro’22: 15% do valor da viagem; de 1 Dezembro’22 a
1 Janeiro’23: 50% do valor da viagem; a partir de 2 Janeiro’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.oasistravel.net/
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Itinerário:

(1º ao 11º dias igual ao programa-base)

12º Dia – 20 Fev. (Seg.) – BOMBAIM / GOA
Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a informar transporte para o aeroporto. Formalidades de
embarque e saída pelas 11h15com destino a Goa. Chegada pelas 12h30 (horários sujeitos a
reconfirmação). Assistência na chegada e transporte para restaurante onde será servido o
almoço.
Durante a tarde iniciaremos as visitas, começando pela Igreja de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, uma das primeiras a serem construídas em Goa no séc. XVI. Depois,
continuaremos com um passeio a pé pelo bairro das Fontaínhas, onde iremos encontrar uma
grande influência Portuguesa, e a zona de São Tomé, do “Altinho”, a Rua Natal e a zona de
Dona Paula.
Jantar e alojamento no Hotel Vivanta by Taj Panjim 5 *.

13º Dia – 21 Fev. (Ter.) – GOA / BOMBAIM 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da Velha Goa e das suas igrejas: Basílica do Bom
Jesus – que é uma das mais antigas igrejas de Goa, assim como de toda a Índia, e o local
sagrado onde permanecem as relíquias de São Francisco Xavier veneradas não só pelos
católicos mas também por hindus. Durante este passeio, visitaremos também a Catedral de
Santa Catarina, a maior igreja na Ásia, com 14 altares, um corredor de 8 metros e 5 sinos,
incluindo um sino de ouro, e a Igreja de São Caetano, que é uma réplica da Praça de São
Pedro em Roma. Visita ainda do Museu Arqueológico, inaugurado em 1964, reorganizado em
1981-82 e instalado no convento da igreja de S. Francisco de Assis.
Almoço no Hotel Panjim Inn, uma antiga mansão portuguesa convertida em hotel no centro
de Panjim.
Após o almoço, saída para o aeroporto de Goa para partida pelas 17h05 com destino a
Bombaim. Chegada a Bombaim pelas 18h20. Formalidades de desembarque e transporte
para o hotel próximo do aeroporto onde será servido o jantar. Alojamento no Hotel The
Mirador 4*.

14º Dia – 22 Fev. (Qua.) – BOMBAIM / DUBAI / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de 
Bombaim.
Formalidades de embarque e saída às 10h25 no voo Emirates com destino a Lisboa (escala no 
Dubai das 12h10 às 14h35). Chegada às 19h15 ao Aeroporto Internacional de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

ÍNDIA –Extensão a Goa .

Continuação de viagem até 22 Fevereiro 2023

Incluindo visitas, pensão completa e estadia em hotéis 4* e 5*

.

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos (Extensão a Goa):
✓ Passagem aérea em classe turística em voo regular Spice Jet no percurso Bombaim / Goa / Bombaim,
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
✓ Estadia de 1 noite no Hotel Vivanta by Taj Panjim 5* em Goa ou similar, incluindo o pequeno-almoço;
✓ Estadia de 1 noite no Hotel The Mirador 4* em Bombaim ou similar, incluindo o pequeno-almoço;
✓ Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar-condicionado;
✓ Guia local em português;
✓ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa;
✓ 4 Refeições adicionais para além das já mencionadas no programa-base;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem até Lisboa (se mais de 15 passageiros na extensão).

Preços por pessoa : Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 576 € 72 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 176 € 22 €

* = 8 Mensalidades de 31 Outubro’22 a 31 Maio’23, forma de pagamento válida para reservas até 31 Outubro 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada. 

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
Fonte: www.worldweather.wmo

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
Fonte: www.worldweather.wmo

OASIStravel – 11/10/2022
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