
 
Documentos Obrigatórios 

• Passaporte com validade mínima de 6 meses após o fim da viagem e visto para a Índia. 
 
Serviços Incluídos 
• Transporte priva�vo da paróquia ao aeroporto e vice-versa; 
• Passagem aérea  em voos regulares, com direito ao transporte de 1 Peça de bagagem por pessoa até 20 kg ; 
• Taxas de*: aeroporto, segurança e combus"vel (415,75 €); 
• Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
• Circuito em autocarro priva�vo de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de 5*   em quartos duplos com banho ou duche; 
• Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menu fixo) com água incluída (se �ver alguma 
intolerância alimentar, por favor contacte-nos);  
• 2 garrafas de 500ml de água por pessoa diariamente à disposição no autocarro; 
• Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guias locais a falar português ou 
espanhol de acordo com as disponibilidades; 
• Entradas : Delhi - Qutub Minar, Humayun’s Tomb Observatorio, corrida de Rickshaw || Agra - Taj Mahal,  
Forte de Agra, Fatehpur Sikri || Jaipur - Forte Amber, com subida de elefante (se as condições o permi?rem e 
descida em carros 4X4), City Palace, Observatório, corrida de rickshaw durante a visita|| Bombaim - Museu 
Príncipe Gales e  Mani Bhawan || Goa - Museu arqueológico e Basílicas; 
• Assistência prestada durante toda a viagem pelos nossos representantes locais; 
• Assistência prestada de Delhi a Jaipur por um Guia local a falar português ou espanhol (em Bombaim e Goa 
será guia local de cada cidade) 
• Taxas de turismo e serviço; 
• Seguro de Assistência de Acidentes em viagem; 
• Visto de entrada na Índia; 
• Mochila GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 
• Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, bagageiros, entradas em museus e monumentos 
quando não esteja explicito a visita do interior, extras de carácter pessoal e tudo o que não esteja devidamente 
especificado no presente programa. 
 

Alteração de Preços 
• Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
da impressão deste programa (17/09/2018), e para o mínimo de par�cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à 
alteração que resulte de variações no custo de transportes ou dos combus"veis, de direitos, impostos, taxas e 
flutuações cambiais ou da diminuição do número de par�cipantes. 

PHIJKLMH NH SOPQRIH NH HRIH 
Acompanhada pelo Rev.mo Senhor Padre Gonçalo Lopes   

ÍNDIA Quarto duplo (mínimo de 41 par�cipantes)     ..........................................             2.240,00 €  
Quarto duplo (mínimo de 31 par�cipantes)     ..........................................             2.280,00 € 
 

Suplemento para Quarto Individual                   ….......................................                300,00 € 

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Goa e Bombaim 

INSCRIÇÕES ATÉ  
 

Informações e inscrições: 

Rev.mo Sr. Padre Gonçalo Lopes 

Telem. 917 357 990 

Email: padregoncalo@gmail.com  

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 

Data de Impressão | 25/01/2019 
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Condições de viagem 

Preço por pessoa 
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Site | hSp://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | hSps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

01 AGO  - PARÓQUIA / PORTO / FRANKFURT / DELHI 
Comparência na Paróquia em hora a indicar e transporte priva�vo para o aeroporto. 
Comparência junto ao balcão da Geostar pelas 04h15. Formalidades de embarque assis�das por 
um delegado da Geostar e par�da em voo LuXhansa pelas 06h00 com des�no a Frankfurt. 
Chegada pelas 09h40, mudança de avião e con�nuação pelas 13h40 em voo com des�no a Delhi. 
Refeição a bordo. Chegada prevista para as 00h50, formalidades de desembarque. Transporte 
para o hotel. Alojamento. 
 

02 AGO - DELHI 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, saída para início da visita de cidade, 
com especial destaque para o Forte Vermelho, a mesquita de Jama Masjidn,  a maior mesquita da 
Índia e ainda Raj Ghat, o mais marcante símbolo da nação indiana, local onde foi cremado 
Mahatma Gandhi. Passeio em rickshaw desde a Mesquita de Jome, através do bairro de Chandani 
Chowk. Almoço no hotel ou em restaurante local. De tarde a visita prosseguira na Nova Delhi, 
inaugurada em 1931 pelos britânicos. Destacamos a Porta da Índia, residência oficial do 
Presidente Indiano, o Parlamento, o minarete de Qutu e as ruinas da mesquita Quwat-ul-Eslamb. 
Regresso ao hotel ao fim da tarde. Jantar e alojamento. 
 

03 AGO - DELHI / AGRA 
Pequeno almoço no hotel e saída com des�no a Agra. Chegada e transporte ao hotel para 
almoço. Após o almoço, visita do monumento que caracteriza mundialmente esta cidade, o TAJ 
MAHAL, considerado uma das sete maravilhas do mundo. Tempo para admirar a beleza e a 
harmonia deste mausoléu de mármore branco, salpicado de incrustações de pedras preciosas e 
semipreciosas. É um monumento ao amor, pois foi o imperador Shah Jahan que o mandou 
construir em memória de sua esposa favorita, Aryumand Banu Begam, a quem chamava de 
Mumtaz Mahal ("A joia do palácio"). Ela morreu após dar à luz o 14º filho. O Taj-Mahal foi 
construído sobre o seu túmulo, junto ao rio Djamna. O imperador pretendia fazer para ele 
próprio um outro Taj-Mahal, só que em mármore preto, mas acabou deposto antes disso por um 
de seus filhos. Após esta visita, prosseguimento para o Forte Vermelho, que por trás da sua 
estrutura de pedra vermelha, abriga Palácios que contam a história do Império Mogul. As partes 
mais impressionantes do Forte são o “Diwan-i-Am” onde o Imperador �nha o seu trono e o 
“Diwan-i-Khas” onde recebia os dignatários estrangeiros. Transporte ao hotel no fim da visita. 
Jantar e alojamento. 
 

04 AGO - AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR 
Após o pequeno almoço, par�da em direção a Jaipur. No percurso, visita de Fatehpur Sikri, a 
cidade abandonada, an�ga cidade real, que ainda hoje surpreende pelos seus magníficos palácios 
excelentemente conservados. Após a visita, con�nuação até Bharatpur para almoço em hotel. 
Após o almoço, con�nuação para Jaipur. Chegada e instalação no hotel. Jantar e alojamento. 
 

05 AGO - JAIPUR 
Após o pequeno almoço, par�remos para Amber, a 11 Km de Jaipur, que foi capital do Rajasthán 
durante 6 séculos. Está rodeada por montanhas for�ficadas com restos de muralhas de es�lo 
Rajput, cujas silhuetas recordam vagamente o aspeto da Grande Muralha da China. No percurso 
para o Forte, breve paragem para fotografias, junto ao original e belíssimo, Hawa Mahal, também 
conhecido como o Palácio dos Ventos, um dos mais famosos monumentos de Jaipur. 
Con�nuamos  para a visita do esplêndido Palácio-Forte, an�ga cidadela dos Reis Kachawaha até 
1727, altura em que a capital da Índia passou a ser Jaipur, que começa com uma interessante 
experiência: junto ao pequeno Lago Maota, subida feita por elefantes, �picamente enfeitados 
segundo o an�go costume da corte. Chegada ao Palácio, magnífico exemplo de Arquitetura 

Rajput, com belos jardins. Visita das principais salas, muito bem conservadas, como a Sala de 
Audiências e dos Espelhos. Regresso a Jaipur. Almoço no hotel. De tarde, visita da cidade de Jaipur, 
capital do Rajastão, conhecida como a “Cidade Rosa” pela cor da pedra u�lizada nas suas 
construções. Foi edificada pelo Marajá Jai Singh II, segundo o an�go tratado hindu, da arquitetura 
conhecido como Shilpa Shastra, muito adiantado para a sua época. Nesta visita destacamos o 
Palácio da Cidade, an�ga Residência Real de Marajás (ainda hoje existe uma pequena parte do 
Palácio que é usada pela Família Real de Jaipur). Atualmente é um Museu, que exibe uma 
excelente coleção de armas, manuscritos e pinturas sobre seda. Visitaremos também o colossal  
Observatório Astronómico “Jantar Mantar”, um dos maiores observatórios do mundo totalmente 
construído em pedra e mármore. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

06 AGO - JAIPUR / BOMBAIM / GOA 
Pequeno almoço no hotel. De manhã, em hora a indicar, transporte ao Aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e par�da em voo regular com des�no a Bombaim, capital do Estado de 
Maharashtra e um dos locais da costa indiana onde aportaram as caravelas portuguesas no séc. 
XVI. Chegada, assistência e inicio da visita da cidade, onde destacamos a Porta da Índia, construída 
para receber o Rei Jorge e a Rainha Maria na sua visita à Índia, em 1911, a Igreja Afegã (Anglicana), 
consruida em memória dos que caíram na Primeira Guerra do Afeganistão, o Supremo Tribunal, 
em es�lo gó�co, a ornamentada Estacão Vitoria Términus (exterior), a Universidade com a sua 
Torre do Relógio, o colorido Mercado Crawford, a Fonte Flora na movimentada e grande praça no 
coração da cidade, o Museu “Prince of Wales” que abriga uma coleção variada de porcelana 
chinesa, pinturas em miniatura. Seguindo depois pela Avenida Marginal (Marine Drive)  até ao 
Templo Jain para visitar Mani Bhavan, onde Mahatma Gandhi ficou durante suas visitas a 
Bombaim.  O almoço em restaurante local e tempo livre até à hora do transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e par�da (prevista para as 21h00) com des�no a Goa. Chegada 
prevista para as 22h30, assistência e transporte ao hotel. Instalação e refeição ligeira (snack). 
Alojamento. 
 

07 AGO - GOA 
Pequeno almoço no hotel. De manhã, par�da para visitar o centro histórico, considerado pela 
UNESCO como Património da Humanidade, com início no Arco dos Vice-Reis. Con�nuação para a 
Catedral, o Museu e a Basílica de Bom Jesus, onde se encontra o túmulo de S. Francisco de Xavier. 
Possibilidade de Celebração da Eucaris�a. Almoço. De tarde, con�nuação das visitas, Praia D. 
Paula, uma das praias mais procuradas pelos estrangeiros. Prosseguimos para Panaji (Panjim) 
capital de Goa, onde visitaremos o Bairro das Fontaínhas onde é notória a influência de Portugal, 
desde 1530 “capital dos portugueses”, com mais de duzentos mil habitantes, o Al�nho, onde se 
observa uma magnífica panorâmica do Rio Mandovi, a Igreja da Imaculada Conceição, com a sua 
escadaria em zigue-zague. No fim da visita, regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

08 AGO - GOA / BOMBAIM / MUNIQUE  
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para a�vidades a gosto pessoal ou para passear até ao 
mercado de Margão. Almoço. De tarde, em hora a indicar, transporte para o Aeroporto. 
Formalidades de embarque e par�da em voo domés�co com des�no a Bombaim. Chegada e 
transporte a Hotel ou Restaurante perto do Aeroporto para jantar. Após o jantar, transporte ao 
Aeroporto (terminal internacional). Assistência nas formalidades de embarque e par�da em voo da 
LuXhansa às 00h50  (já dia 9 Ago) com des�no a Munique.  Noite a bordo. 
 

09 AGO  - ...MUNIQUE/ PORTO / PARÓQUIA  
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Munique pelas 05h40, mudança de avião e con�nuação da 
viagem às 08h20 com des�no ao Porto. Chegada às 10h10, formalidades de desembarque e 
transporte priva�vo para a Paróquia.                                          FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 
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