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1º Dia Portugal / Delhi
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Delhi, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Delhi
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Resto do dia livre para descansar. Alojamento.
3º Dia Delhi
Após o pequeno-almoço, saída para visita aos pontos de maior interesse de Velha Delhi, com destaque para o Raj Ghat, um memorial a Mahatma Ghandi, seguido de
visita ao movimentado mercado de Chandni Chowk. A próxima visita será à Mesquita de Jama Majid, uma das maiores mesquitas da Ásia, seguido de visita exterior
ao Forte Vermelho (Património Mundial da Humanidade). À tarde, visita de Nova Delhi, que reflecte bem a herança britânica na capital indiana. Visita ao Qutub Minar,
a mais alta torre em pedra da Índia, à India Gate, e ainda ao Edifício do Parlamento e ao Rastrapathi Bhawan, o Palácio Presidencial, seguido de visita ao Templo
Sikh Gurdwara Bangla Sahib. Jantar e alojamento.
4º Dia Delhi / Shekhawati
Após o pequeno-almoço, saída para Shekhawati. À tarde, visita à cidade, que é conhecida pelos seus coloridos frescos com uma ampla variedade de objectos que
vão do religioso ao erótico, desde cópias de populares impressos ingleses até engenhosas sátiras imitando o estilo original dos artistas locais. Jantar e alojamento.
5º Dia Shekhawati / Bikaner
Após o pequeno-almoço, saída para Bikaner. À tarde, cidade que está fortificada por imponentes paredes, um forte que data do século XVI, onde se encontram
palácios, templos e uma mesquita fundada por Raja Rai Singh, e a Capela Real de Har Mandirm onde se celebravam as festividades imperiais. Chegada e transporte
ao hotel. Jantar e alojamento.
6º Dia Bikaner / Jaisalmer
Após o pequeno-almoço, partida para Jaisalmer, cidade situada no deserto do Thar. Chegada à Cidade Dourada, nome pelo qual a cidade de Jaisalmer também é
conhecida. Jantar e alojamento.
7º Dia Jaisalmer
Após o pequeno-almoço, visita de meio-dia à cidade de Jaisalmer e ao seu glorioso património. A visita começa no Sonar Fort, um forte colossal, o segundo mais
antigo do Rajasthan, feito em areia e pedra recolhida nas areias do deserto Thar. De seguida, visita a Salim Singh Ki Haveli, um edifício patrimonial pertencente ao
primeiro-ministro do rei Maharajá Ramal Gaj Singh Salim Singh. Ao final da tarde, partida para o deserto, de modo a disfrutar de magníficos panoramas do pôr-do-sol,
com passeio de dromedário através das pitorescas dunas de Sam, no coração do deserto de Thar. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
8º Dia Jaisalmer / Jodhpur
Após o pequeno-almoço, partida para Jodhpur, a Cidade Azul, cidade rodeada por uma muralha com 7 portas. À tarde, visita ao Forte Meherangarh, no qual se
podem encontrar alguns dos mais maravilhosos palácios com painéis talhados. De seguida, visita a Jaswant Thada, um conjunto de cenotáfios em mármore branco
construído em 1899 em memória do Maharajá Jaswant Singh II. Jantar e alojamento.
9º Dia Jodhpur / Ranakpur / Udaipur
Após o pequeno-almoço, saída para Udaipur, passando por Ranakpur, onde se visita o impressionante templo Jainista de Adinath, edificado no séc. XV e constituído
por dezenas de salões, cúpulas, tectos adornados e esculturas. De tarde, continuação para Udaipur, que é considerada uma das 7 pérolas do Rajasthan. A cidade
encontra-se junto ao lago Pichola e está rodeada por uma muralha com 5 portas. Jantar e alojamento.
10º Dia Udaipur
Após o pequeno-almoço, visita a Udaipur, ao Palácio da cidade, ao Templo Jagdish e aos jardins Sahelion Ki Bari (jardim das donzelas) com o seu jogo de fontes em
estilo mongol. À tarde, passeio em lancha pelo lago Pichola. Jantar e alojamento.
11º Dia Udaipur / Jaipur
Após o pequeno-almoço, partida para Jaipur, capital do Rajasthan. Resto da tarde livre. Jantar e alojamento.
12º Dia Jaipur
Após o pequeno-almoço, visita ao Forte Amber, construído no século XVII. As suas ruínas ocupam as colinas do Monte Aravalli e estendem-se por toda a área
circundante. Subida ao Forte Amber de elefante ou, em alternativa, em Jipe. Destaque ainda para o Palácio dos Ventos, também conhecido como Hawa Mahal, o
Palácio da Cidade e o Observatório Astronómico onde, ainda hoje, é possível efectuar previsões. À tarde, possibilidade de assistir uma cerimónia Aarti no templo de
Birla. Jantar e alojamento.
13º Dia Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Agra, visitando em caminho a cidade de Fatehpur Sikri, construída no séc. XVI e abandonada pouco tempo depois
devido à falta de água. Esta cidade mantém, em grande parte, muito bem conservados os seus palácios e mesquitas, como há 400 anos atrás. Ao pôr-do-sol, visita
ao célebre Taj Mahal (encerrado à Sexta-Feira). Construído no sec. XVII, durante 22 anos e com o esforço de 20000 homens, este magnífico mausuléu, em mármore
branco e ricamente decorado com pedras semi-preciosas, foi mandado edificar pelo Imperador Shah Jahan como expressão do seu amor pela Raínha Mumtaz.
Apresenta no interior, uma esplendorosa harmonia baseada na arquitectura hindú e muçulmana. Jantar e alojamento.
14º Dia Agra / Delhi / Portugal
Após o pequeno-almoço, visita ao Forte de Agra, construído na margem do rio Yamuna, sede do Império Mughal durante várias gerações. À tarde, saída para Delhi.
Jantar num restaurante local e transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
15º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte dos Aeroportos aos Hotéis e Vice-versa
Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em regime de pequeno-almoço
12 Jantares
Visitas referidas no itinerário, em Regular, com guia local em espanhol (excepto em Shekhawati que é em inglês)
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxa de aeroporto, segurança e de combustível
Visto da India
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