TRIANGULO DOURADO E GOA
Índia para sentir, viver e mudar
26 NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO 2022

A Índia é um dos países mais fascinantes do mundo. Um país de contradições, um país de
misturas, de coisas que não se explicam, de questões, um país de paixões, de sentimentos
fortes, um continente sem fim, uma cultura feita de diferentes culturas, um estampado de
cores, de olhares curiosos, uma palete de idiomas, de dialectos, uma estrada feita de
diversos caminhos, vilas que se sucedem às centenas, aldeias perdidas, cidades da dimensão
do mundo, caos, trânsito, um país que “primeiro se estranha e depois se entranha” Com mais
de um bilhão de habitantes, dezenas de religiões e milhares de deuses, é um lugar de magia,
espiritualidade, riqueza e pobreza, que se misturam nas suas ruas, templos, monumentos e
rios sagrados. Sem duvida um pais diferente de todos os outros e que, por muito que se
viaje, não é comparável a qualquer um. Por isso, tornou-se um dos destinos turísticos mais
procurados do mundo. Um dia passado na Índia pode se transformar numa experiencia de
vida e para a vida. A misticidade de um país que vale a pena conhecer. Esta viagem é um
misto de aventura e mistério. A nossa atitude deverá ser de paciência, tolerância, força
psicológica pois nós não podemos fazer nada para mudar o modo de vida deste povo.
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1ª Dia – SÀBADO –
26/11/2022:LISBOA
DELHI
Comparência no aeroporto de
Lisboa duas horas antes da
partida do voo indicado.
Assistência nas formalidades
de embarque e partida com
destino a Delhi, via Istambul.

2º

Dia

–

DOMINGO

27/11/2022: DELHI
Chegada ao aeroporto de
Delhi, onde será recebido pelo
nosso representante. Transfere
para o hotel, onde ira se refrescar se com um duche e pela manhã iremos fazer uma visita pela cidade. O
passeio inicia com uma visita às atrações turísticas e encantadoras de Delhi, incluindo: Red Fort, Birla
Temple, Lotus Temple, Mesquita Jamid Masjid, India Gate. Jantar e Alojamento em Hotel.
Nova Deli, capital da Índia é uma fusão do antigo e do moderno. De pé ao longo do extremo oeste do
Ganges, a capital, Delhi, desenrola uma imagem rica em cultura, arquitectura e diversidade humana,
profunda na história, monumentos, museus, galerias, jardins e espectáculos exóticos. Composto por dois
contrastantes partes ainda harmoniosos, Velha Delhi e Nova Delhi, a cidade é o centro de viagens do
norte da Índia.

3º Dia – SEGUNDA 28 / 11 / 2021: DELHI /
JAIPUR (RAJASTÃO)
Após pequeno-almoço,
seguimos viagem de
autocarro para Jaipur. A
majestosa cidade cor-derosa a capital do estado
do Rajastão. Almoço.
Depois
do
almoço
passearemos pela rua
visitando o mercado
local.
Jantar
e
alojamento.
Jaipur é a Capital do Rajastão, uma cidade fascinante de bazares, sumptuosos palácios e locais históricos,
Jaipur é chamada “Cidade Rosa“ devido à cor avermelhada dos seus edifícios. Aqui, a tradição e a
modernidade coexistem, as ruas vibram com camelos e motorizadas, e homens de turbante cruzam-se
com rapazes de jeans. A antiga muralha de Jaipur encerra o palácio da cidade, um observatório
astronómico e bazares que vendem de tudo um pouco desde sapatos a jóias, pois esta cidade é também
muito conhecida e famosa pelas suas joalharias.
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4º Dia – TERÇA - 29 / 11 / 2022: JAIPUR
Após pequeno-almoço, logo pela manhã visita ao Forte Amber, Almoço. Durante a tarde, visita do
Palácio da cidade. Jantar e alojamento

5º Dia – QUARTA
30 / 11 / 2022: AGRA
Após pequeno-almoço, logo
pela manha, bem cedinho
partida de autocarro para
Agra.
Pelo
caminho
visitaremos a cidade perdida
de Fatehpur Sikri. Almoço.
Durante a tarde visitaremos o
Agra Fort e o Majestoso Taj
Mahal, um dos famosos
monumentos do mundo foi
construído pelo imperador
Mongol Xá Jahan em memória
da sua esposa favorita,
Mumtaz Mahal, falecida em 1631.
Devido é perfeição das suas proporções e admirável execução já foi descrita como “uma miragem, um
sonho, um poema, uma maravilha”.
Este sublime túmulo e jardim, representação do éden islâmico, custou quase cerca de 41 milhões de
rupias e 500 quilos de ouro. Cerca de 20000 operários trabalharam durante 12 anos para o concluírem em
1643. Jantar e alojamento.

6º Dia – QUINTA –
01 / 12 / 2022: AGRA
/ KHAJURAHO
Pequeno-almoço
e
logo
em
seguida
embarque em comboio
de Agra – Jhansi.
Autocarro para Orchha
– Khajuraho. Almoço.
Visita durante à tarde
aos vários templos
existentes dedicados a
Shiva com as famosas
estátuas esculpidas em
pedra
cheia
de
sensualidade e nus, construídos cerca de 950 e 1050 AD. Jantar e alojamento.
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7º Dia- SEXTA – 02 / 12 / 2022: KHAJURAHO / VARANASI

Pequeno-almoço. Durante a manhã faremos uma pequena visita pela cidade. Almoço. Depois do almoço
seguiremos para o aeroporto onde apanharemos o avião para Varanasi. Chegada e seguiremos para assistir
no Rio Ganges as cerimónias de oferendas das luzes. Jantar e alojamento

8º Dia – SÁBADO – 03 / 12 / 2022: VARANASI
Após pequeno-almoço daremos início a um Tour em Varanasi: Tour a Sarnath, onde Buda fez a sua
primeira pregação: no Vihara Temple. Almoço. Visita ao grande Stupa e ao museu arqueológico. Jantar e
alojamento.
Varanasi
é
considerada
a
mais sagrada das
cidades hindus,
com um legado
religioso
e
espiritual
que
remonta a cerca
de 3000 anos.
Esta é a cidade
de Shiva, o mais
importante dos
12 locais onde,
segundo a lenda,
o
Deus
terá
irrompido numa
flamejante
coluna de luz e
alcançado
os
céus. Santificada
pela
presença
permnt Shiva e do sagrado rio Ganges, a vida e identidade de Varanasi são definidas pelos cerca de 90
gaths (escadas na margem do rio) ao longo do rio. Estes estendem-se desde Asi Ghat, a sul, até Adi hava
Ghat, a norte, perto da ponte Malviya, cobrindo uma extensão de cerca de 6 km. Pontuados por templos e
santuários, os ghats perpetuam o contínuo ciclo das práticas religiosas hindus – desde os rituais diários
aos complexos ritos de passagem e até as famosas cremações.

9º Dia – DOMINGO – 04 / 12 / 2022: VARANASI / BODGHAYA
Pequeno-almoço, bem cedo iremos ver o nascer do Sol no Ganges, (o rio sagrado) num passeio de barco
com oferenda de flores e luzes, visita aos lugares de cremação. Almoço pelo caminho. Viagem de
autocarro para Bodghaya. Chegada a Bodghaya. Jantar e alojamento.
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10º Dia – SEGUNDA
05/12/ 2022: BODGHAYA
/ CALCUTÁ
Pequeno-almoço
e
seguimos uma visita por esta
aldeia que se situa perto do
rio Niranjana (Phalgu). É
um dos lugares mais
sagrados dos Budistas. Este
é o lugar onde Gautama
meditou e alcançou a
iluminação. A árvore que o
abrigou é conhecida como a
árvore Bodhi. Iremos visitar
vários
mosteiros,
Mahabodhi
Temple,
Animesh Lochan Chaitya, Árvore Bodhi, Chankramana, Ratnagarh, Vishnupad Temple, Barbara Caves.
Bodhgaya tem um vasto número de mosteiros, alguns deles estabelecidos pelos budistas do Japão,
Tailândia, Mianmar, Sri Lanka, etc. Almoço. E continuamos a visita. Depois de Jantar seguiremos para
Gaya para apanhar o comboio em vagão cama para Calcutá.

11º Dia – TERÇA – 06 / 12 / 2022: CALCUTÀ
Chegada a Calcutá pela manhã, visita pela cidade. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.
Em 1772 a cidade foi designada capital da Índia britânica (o chamado Raj Britânico), distinção que
conservaria até 1911. Foi a
partir deste momento que se
empreenderam obras de
saneamento para a cidade,
consistentes na drenagem
das zonas de marisma que
rodeavam a cidade, assim
como se construiu à beira do
Rio Hoogli uma zona
residencial e de oficinas
governamentais. Foi Richard
Wellesley, governador entre
1797 e 1805, quem deu
destacado impulso às obras
na cidade. Em princípios do
século XIX houve a divisão
interna da cidade em dois
sectores diferenciados, um europeu e outro reservado para a população indiana, zona conhecida como
cidade negra.
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12º Dia – QUARTA – 07/ 12 / 2022 : CALCUTÁ / GOA
Pequeno-almoço. Embarque no avião para Goa. Chegada a Goa. Resto de tarde livre. Jantar e
alojamento.

13º Dia – QUINTA –
08/ 12 / 2022: GOA
Pequeno-almoço.
Durante todo o dia
efectuaremos visitas
na nova e velha Goa.
Almoço. À tarde
visitaremos o túmulo
de S. Francisco de
Xavier a Basílica do
Bom Jesus, Convento
de S. Francisco.
Passeio
no
Rio
Mandovi, Jantar e
alojamento
Goa tornou-se a
Capital do Império
Português do Oriente
e centro de expansão
do Cristianismo na
Ásia. Rapidamente os
arquitectos portugueses a encheram de esplendor. A insalubridade do local onde foi fundada a cidade fez
com que se fosse despovoando, acabando por ficar deserta quando, em meados do século XVIII, a
residência dos vice-reis foi mudada para Pangim (Nova Goa). Entre outros pontos de interesse a visitar,
destacamos as encostas da montanha Altinho para desfrutar de uma vista panorâmica sobre Panjim e o
Rio Mandovi, a Praia de Dona Paula, o Porto de Mormugão, a Velha Goa com a Basílica do Bom Jesus
onde se encontra o túmulo de S. Francisco Xavier, a Catedral, a Igreja da Senhora do Rosário e de Santa
Mónica, o Convento de S. Francisco - uma relíquia da cultura portuguesa - e a Capela de Santa Catarina.
As esplêndidas praias de Goa estendem-se por mais de 100 km, a Norte temos a praia de Querim e a Sul a
praia de Mobor. Numa das praias mais famosas, Canlangute, está o famoso restaurante Souza Lobo onde
se servem as mais esperadas iguarias, muito procurado pelo marisco, pela cozinha Goesa e também pelo
famoso caranguejo recheado.
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14º Dia – SEXTA – 09/ 12 / 2022: GOA
Pequeno-almoço. Dia livre
na
praia.
Jantar
e
alojamento

15º Dia – SÁBADO –
10/12/2022:GOA
MUMBAY / DELHI
Pequeno-almoço.
Transporte
para
o
aeroporto de GOA, onde
embarcaremos
para
Bombaim. Almoço num
restaurante local e tarde
livre para compras em
Bombaim. Jantar. Depois do jantar seguiremos para embarque em Mombaim para Istambul.
16º Dia - DOMINGO - 11/ 12 / 2022: MUMBAY / LISBOA

Chegada a Lisboa.

Fim Da Viagem
“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte.” Mahatma Gandhi
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O preço inclui:
► O preço da viagem inclui os voos Lisboa – Delhi – Khajuraho-Varanasi – Calcutá – Goa –
Goa-Bombaim – Bombaim-Lisboa. Todo o percurso em autocarro com ar condicionado e guia
em inglês.
► Transferes aeroporto – Hotel – Aeroporto. 23 Kg de bagagem.
► Todas as refeições estão incluídas desde o primeiro dia até o último. Exceto as bebidas.
Menos quando os voos coincidem com os horários das refeições.
► Seguro que garante: Repatriamento, morte e invalidez, despesas de tratamento,
despesas médicas e o extravio de bagagem. Não inclui qualquer seguro de cancelamento.

CONDIÇÕES GERAIS
1-Data da viagem, 26 de novembro a 11 de Dezembro 2022.
2-O número de mínimo de participantes é de 10 viajantes. Não sendo possível reunir um
mínimo de participantes, a organização reserva o direito de cancelar a viagem.
3-A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 300
euros de inscrição, O restante pagará mensalmente até um mês antes da viagem.
4-O alojamento será em Hotéis de 4 e 5 estrelas em quarto duplo em todo o percurso e
vagão cama (viagem comboio Gaya - Calcutá)
5- O preço inclui todas as taxas de aeroporto.
6 – O pedido de visto é feito online por cada um online. (+- 25 euros) , o visto é da
responsabilidade de cada pessoa.
7- Deve possuir Passaporte com validade mínima seis meses e cartão cidadão actual , o
passaporte assim como o visto é da responsabilidade de cada viajante.
7-Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do
percurso, horas ou locais a visitar, sem que isso vá alterar o preço final.
8- Em caso de cancelamento, haverá despesas a pagar efectuadas pela agência.
9- O pagamento da viagem terá de estar pago na totalidade até de 20 novembro de 2022.
10 - Valor de 40 euros a pagar localmente para gorjetas e gratificações.
11- A organização não se responsabiliza por atrasos de companhias aéreas.
12- O preço da viagem será de 3 450 euros (três mil quatrocentos e cinquenta euros) por
pessoa, preço garantido com emissão do voo até setembro 2022.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: --------------------------------------------------------------------------------------------MORADA:----------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO POSTAL:------ - ------ LOCALIDADE:----------------------------------------------PASSAPORTE Nº:--------------------- DATA DE VALIDADE: ---------------------------------DATA DE NASCIMENTO:------------------- BI Nº:--------------- ARQUIVO:---------------ESTADO CIVIL: ------------------- CONTACTOS – TELEFONE:------------------------------TÉLEMOVEL:------------------------ EMAIL:----------------------------------------------------MODO DE PAGAMENTO:
NÚMERO DE MENSALIDADES:------------- VALOR DAS MENSALIDADES:---------------TOTALIDADE DA VIAGEM:-----------------------------------------------

ASSINATURA: ………………………………………………………………………….
DATA: …. /…. /….
INSCRIÇÕES – CONTACTOS:
Nib. 003500810030059720015
IBAN PT50 0035 0081 00300597200 15
TOUR LIDER: CARLOS GARCIA – 915601814 e-mail: Wegoadventures@gmail.com
Carlos Garcia com experiência na índia desde 2001 com mais de 30 viagens feitas naquele
país.

WEGO ADVENTURES RNAAT Nº 336/2015
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