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INCRÍVEL VIAGEM À ÍNDIAINCRÍVEL VIAGEM À ÍNDIA
CHENNAI | MAHABALIPURAM | KANCHIPURAM | CHIDAMBARAM | THANJAVUR |

TRICHY | MADURAI | GOA | BOMBAIM | UDAIPUR | JAIPUR | FATEHPUR SIKRI |
AGRA | JHANSI | ORACHHA | KHAJURAHO | VARANASI | DELI

TODAS AS VISITAS E REFEIÇÕES INCLUÍDAS – PENSÃO COMPLETATODAS AS VISITAS E REFEIÇÕES INCLUÍDAS – PENSÃO COMPLETA

23 NOVEMBRO (Sexta-feira) – COIMBRA / LISBOA / CHENNAI
Em hora a combinar, transporte de Coimbra em moderno autocarro, em direção ao aeroporto de Lisboa.
Formalidades de embarque e saída em voo com destino a Chennai.

24 NOVEMBRO (Sábado) – CHENNAI
Chegada a  Chennai.  Depois do tradicional  'Swagat'  (Ritual  de “Boas Vindas”),  assistência por parte do
nosso representante e transfer ao hotel. Chennai é conhecida pela sua herança cultural e pela arquitetura
dos seus templos. No século I,  a região era um importante centro administrativo, militar e económico.
Quando os portugueses chegaram em 1522, construíram um porto e a região passou para as mãos dos
holandeses,  que  se  estabeleceram  perto  do  norte  da  cidade  em 1612  e  a  22  de  agosto  de  1639,  a
Companhia Britânica das Índias Orientais foi concedida como base para um acordo permanente.  Após o
pequeno-almoço,  faremos um passeio por Chennai,  visitando  Forte St.  George,  o primeiro bastião do
poder britânico na Índia que foi construído no ano 1640 d.C pela Companhia Britânica das Índias Orientais.
Dentro do Forte, visitaremos a Igreja de Santa Maria, construída no ano de 1680 e a  Igreja Protestante
mais antiga do Oriente. O Museu do Forte possui 10 galerias
e  exibe  armaduras,  uniformes  antigos,  louças  e  talheres,
moedas,  liteiras,  pinturas,  cartas,  gravuras  antigas,  etc.  Na
Catedral de São Tomé, construída em 1504, estão abrigados
os restos do Apóstolo São Tomás, que se acredita que tenha
visitado Madras (Chennai) em algum momento durante o ano
52 d.C. Visitaremos a Galeria Nacional de Arte que foi criada
no ano de 1857 e é  um dos melhores museus do país. Tem
secções  dedicadas  à  geologia,  arqueologia,  antropologia,
botânica, zoologia, escultura e numismática.  Almoço durante
o percurso.  O  Museu do Governo possui  uma excelente  secção arqueológica representando todos os
principais períodos indianos do sul, incluindo Chola, Vijaynagar, Hoysala e Chaulakya. A galeria de bronze 
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tem uma coleção soberba de arte Chola, de onde se destaca a estátua de bronze de Ardhanareeswaraa – a
encarnação andrógena de Shiva. As suas riquezas mais prezadas são as relíquias budistas de Amaravathi
do séc. II d.C e as antiguidades pré-históricas do sul da Índia. Jantar e alojamento no Hotel Radisson Blu
City Centre 5* ou similar.

25 NOVEMBRO (Domingo) – CHENNAI / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM
Após o  pequeno-almoço, saída em direção a  Mahabalipuram - cidade dos templos, da areia e do mar.
Chegada  a  Mahabalipuram e  check  in  no  hotel.  Realizaremos  uma  visita  guiada  a  Mahabalipuram,
visitando o Templo de Shore, um dos templos mais antigos do sul da Índia. Anteriormente era o principal
porto e base naval do grande reino Pallava e mais tarde foi a capital desta dinastia. A maioria dos templos
aqui são dedicados aos Deuses Shiva e Vishnu. Essas estruturas foram construídas por três reis sucessivos
de Pallava, entre 630 d.C e 728 d.C, que desenvolveram o estilo dravídico da arquitetura do templo dentro
de  um  curto  espaço  de  cem  anos.  Os  monumentos  são  principalmente  rochosos  e  monolíticos,
constituindo  os  estágios  iniciais  da  arquitetura  dravídica,  em  que  elementos  de  design  budistas  são
proeminentemente  visíveis.  Conhecido  especialmente  pelos  seus  rathas  (templos  em  forma  de

carruagens),  mandapas  (santuários  nas  cavernas)  e
grandes  baixos-relevos  ao  ar  livre,  foi  classificado  como
Património  Mundial  da UNESCO. Pertence ao século VII
d.C e é um bom exemplo da primeira fase da estrutura dos
templos  construídos  no  estilo  dravídico.  Projetado  para
apanhar os primeiros raios do sol e para iluminar as águas
depois de anoitecer,  o templo terminou com um lay-out
incomum. A penitência de Arjuna é o maior baixo-relevo
do Mundo. Esta enorme rocha em forma de baleia contém
figuras  de  deuses,  semideuses,  homens,  animais  e
pássaros.  Em  seguida,  visitaremos Rathas,  os  templos

monolíticos em forma de carruagens. Eles continuam a ser um mistério arquitetónico, pois cada um é
aparentemente uma reprodução fiel de uma estrutura construída de madeira. De fato, até mesmo as vigas
de madeira foram simuladas em pedra. Dos oito Rathas, cinco foram nomeados pelos irmãos Pandava, os
heróis do épico Mahabharata.  Almoço  durante o percurso. À tarde, continuação até  Kanchipuram, uma
das sete cidades sagradas da Índia.  Do século VI ao VIII,  quando Kanchipuram se tornou a capital  de
Pallava, as artes, especialmente a literatura, a música e a dança prosperaram e os primeiros templos de
pedra do sul da Índia foram construídos pelo rei  Mahendra Varma-I,  que se converteu do jainismo ao
hinduísmo e adorou o deus Shiva.  A visita inclui o  Templo de Kailasanatha, o mais antigo e mais bonito
templo  de  Kanchipuram, refletindo  a  frescura  e  a  simplicidade  da  arquitetura  dravídica  precoce  e
construído por Pallava, o Rei Rajasimha no final do século VII. O Templo Sri Ekambaranathar é dedicado a
Shiva e é um dos maiores templos de Kanchipuram, construído pelos reis Pallavas. O nome do templo teve
origem em Eka Amra Nathar - Senhor da Árvore Mangueira e há uma antiga mangueira com quatro galhos
que representam os quatro Vedas. Uma placa próxima afirma que a árvore tem 3500 anos de idade. De
seguida, visitaremos o imponente Templo Kamakshi Amman dedicado à deusa Parvathi, que acede a todos
os pedidos  e o  Templo de Vaikunta Perumal que é dedicado ao Deus Vishnu.  Mais tarde,  regresso a
Mahabalipuram. Jantar e alojamento no Hotel Intercontinental Mahabalipuram Resort 5* ou similar.
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26 NOVEMBRO (Segunda-Feira) – MAHABALIPURAM / CHIDAMBARAM / THANJAVUR
Após  o  pequeno-almoço, continuaremos  em  direção  a
Chidambaram. O  Templo  de  Chidambaram é  um  dos
santuários  mais  antigos  e  célebres  da  Índia,  localizado  no
distrito de Tamilnadu, em Cuddalore. Tem grande importância
religiosa, histórica e cultural. Chidambaram está associado ao
Senhor Nataraja ou Deus Shiva na sua pose "Ananda Tandava"
(a dança cósmica da felicidade) no Salão Dourado Cósmico e
no Corredor da Consciência “Chit Sabha”.  Almoço durante o
percurso. Continuação até Thanjavur, assistência na chegada.
Jantar e alojamento no Hotel Svatma 5* ou similar.

27 NOVEMBRO (Terça-Feira) – THANJAVUR / TRICHY / MADURAI
Após  o  pequeno-almoço,  saída  para  visitar  o  Templo  de Brihadeshwara,  também conhecido como o

"Grande Templo", construído pelo imperador Chola Raja Raja I
(985-1013 d.C). Era a antiga capital dos reis Chola e é a melhor
contribuição  das  dinastias  Chola  para  a  arte  dravídica.  Este
templo com mais de 65 metros de altura é coberto por uma
enorme cúpula monolítica que pesa mais de 80 toneladas.  A
maravilha  arquitetónica  deste  templo  é  que  a  sombra  da
cúpula nunca é refletida no chão.  De seguida, visitaremos o
Palácio e o Museu Thanjavur. Almoço durante o percurso. De
tarde, saída em direção a  Trichy visitando  Rockfort,  o marco
mais famoso de Trichy, onde está situado um Templo no cimo

de um rochedo e Srirangam - templo antigo e sagrado de Vaishnavites, situado numa ilha formada pelo rio
Cauvery e seu afluente Kollidam. A gigante Torre de Entrada deste templo, constituída por 13 andares é
vista a vários Km de distância. Este enorme complexo de templos, que tem 21 torres de entrada e inúmeras
outras estruturas religiosas interessantes foi construído por Pallava, Chola, Pandya e outros governantes.
Em seguida, continuaremos em direção a Madurai para pernoitar. Jantar e alojamento no Hotel Coutyard
by Marriot 4*, ou similar.

28 NOVEMBRO (Quarta-Feira) – MADURAI / GOA
Após o pequeno-almoço, a manhã é livre para explorar a cidade. Em
hora a indicar localmente, transfer para o aeroporto de Madurai para
embarcar  no  voo  para  Goa. À  chegada,  assistência  por  parte  do
nosso  representante  e  transfer  ao hotel. Almoço,  Jantar e
alojamento no Hotel Hard Rock Goa 5*, ou similar.

29 NOVEMBRO (Quinta-Feira) – GOA
Após  o  pequeno-almoço,  dia  livre  para  atividades  de  carácter
pessoal.  Almoço em restaurante local. Nesta cidade ainda existem
pessoas  que  falam  português,  devido  ao  domínio  de  Portugal.  A
partir de 1510 foi a capital do Estado Português na Índia, tendo sido
integrada à Índia após ser tomada pelo exército indiano em  1961,
derrotando as exíguas forças militares portuguesas presentes. Jantar
e alojamento no Hotel Hard Rock Goa 5*, ou similar.
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30 NOVEMBRO (Sexta-feira) – GOA / BOMBAIM
Após o  pequeno-almoço,  Passeio em Goa passando pelo  Templo e pelas famosas  Igrejas da cidade de
Panjim. Mais tarde, direção ao aeroporto de Goa para embarcar no voo para Bombaim. Almoço durante o
percurso. À chegada, Jantar e alojamento no Hotel Hilton Mumbai 5*, ou similar.

01 DEZEMBRO (SÁBADO) – BOMBAIM
Após o pequeno-almoço, realização de uma excursão de
dia inteiro a Bombaim iniciando com o Portão de Entrada
de Bombaim que era a  Porta de Entrada da Índia. Este
portão  foi  construído  para  comemorar  a  visita  do  rei
George V em 1911. Historicamente, este Portão possui um
grande  significado,  uma  vez  que  a  última  das  tropas
britânicas  que  deixou  a  Índia  independente  pelo  mar,
marchou  através  do  mesmo.  Continuaremos  a  nossa
viagem saindo deste Portão, num  cruzeiro até às  Caves
Elephanta. Estas  cavernas estão no topo de uma suave
escadaria, que começa quase imediatamente, onde o cais

atinge a terra firme.  Almoço durante o percurso. Durante a tarde visitaremos outras atrações turísticas,
onde se destacam: Prince Wales Museum e Marine Drive, que corre ao longo da costa do mar da Arábia, a
partir de Nariman Point, após a praia de Chowpatty, ao pé de Malabar Hill. Jantar e alojamento no Hotel
Hilton Mumbai 5*, ou similar.

02 DEZEMBRO (Domingo) - BOMBAIM / UDAIPUR
Após o pequeno-almoço, manhã livre. Em hora a indicar
localmente, transfer para o aeroporto de Bombaim para
embarcar  no  voo com direção a  Udaipur.  À chegada,
assistência  por  parte  do  nosso  representante.  De
seguida visitaremos o Templo de Jagdish que é dedicado
ao Deus Vishnu (o Deus do mundo). Almoço durante o
percurso.  Posteriormente,  visitaremos  o  Palácio  da
Cidade,  construído  em  1725,  que  se  insere  numa
intrigante  coleção  de  edifícios  oferecidos  por  vários
Maharanas  (Reis)  depois  de Udai  Singh,  sendo um de
muitos palácios de mármore e requintada arquitetura. A magnificência do Palácio começa logo a partir da
sua entrada no norte da Porta de Tripolia que nos leva ao pátio central, o melhor lugar para ver a fachada
de varandas filigranadas e torres ornamentadas da cúpula. Sahelion ki Bari (Jardim das Damas de Honra) é
um jardim ornamental construído por Maharana Sangram Singh para sua filha e Damas da Corte. O jardim
possui  várias  fontes  e  piscinas  e  está decorado com elefantes.  As  fontes  trabalham com uma técnica
hidráulica exclusiva desenvolvida no ano 1700 d.C. E ainda funciona nos dias de hoje. Aproveitaremos o
final  de  dia  com  um  passeio  de  barco  no  lago  Pichola que  é  uma experiência  memorável.  Jantar e
alojamento no Hotel Ananta Spa & Resort 5*, ou similar.
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03 DEZEMBRO (Segunda-feira) UDAIPUR / JAIPUR 
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Jaipur, popularmente conhecida como a "Pink City" (Cidade
cor-de-rosa)  -  a  capital  colorida do Rajastão.  Almoço durante  o percurso.  Com o seu passado rico e
colorido, resplandecente com histórias de valor e bravura,  é agora uma das cidades patrimoniais mais
importantes da Índia. A cidade foi fundada em 1728 por Maharaja Sawai Jai Singh II,  o governante de
Amber e continua a ser a única cidade do mundo que simboliza as nove divisões do universo através de
nove sectores retangulares. Jantar e alojamento no Hotel Hilton Jaipur 5*, ou similar.

04 DEZEMBRO (Terça-feira) JAIPUR
Após  o  pequeno-almoço,  realização  de  um  passeio  de  dia
inteiro a Jaipur. O Forte Amber é o ex-libris desta cidade e foi
construído durante o reinado de Raja Man Singh. Realização
de um passeio de elefante para chegar ao Forte situado na
colina. De seguida, continuaremos em direção ao Palácio da
Cidade,  uma mistura perfeita  do  Rajastão e  da  arquitetura
Mughal. O centro do palácio é um edifício de sete andares
chamado Chandra Palace, com belas vistas sobre os jardins e
a cidade. Almoço durante o percurso. Prosseguimos com uma
visita  ao  Jantar  Mantar  (Observatório  Solar),  um  tesouro

astronómico, com dispositivos solares que dão previsões precisas até aos dias de hoje. Visita ao  Hawa
Mahal (Palácio dos Ventos), uma estrutura de cinco pisos de arenito rosa que foi construída no ano de
1799,  para  que  as  mulheres  reais  veladas  pudessem  espiar  o  movimentado  mercado  de  rua,
permanecendo invisíveis ao mundo, através das suas 593 Jharokas (mini janelas). Jantar e alojamento no
Hotel Hilton Jaipur 5*, ou similar.

05 DEZEMBRO (Quarta-feira) - JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
Depois do  pequeno-almoço, partimos em direção a
Agra visitando  Fatehpur Sikri, (Capital Fantasma), a
capital  política  do  Império  Mughal  da  Índia  sob  o
reinado de Akbar, do ano 1571 até 1585, quando foi
abandonada, aparentemente devido à falta de água.
Visita ao Complexo Residencial do Imperador Akbar,
à Mesquita e ao Túmulo de Salim Chisti. Ao chegar a
Agra,  check-in  no  hotel.  Agra,  maravilhosamente
situada  nas  margens  do  rio  Yamuna,  alcançou  a
proeminência  como  a  capital  dos  imperadores
Mughal do ano de 1526 a 1628 e continua a ser o principal destino turístico por causa de seus muitos
monumentos esplêndidos da Era Mughal, mais notavelmente o  Taj Mahal, o  Forte de Agra  e  Fatehpur
Sikri, os três são Património Mundial da UNESCO. Mais tarde, visita ao Taj Mahal, símbolo do amor eterno,
que fica nas margens do rio Yamuna. Foi construído pelo 5º Imperador Mughal, Shah Jehan, no ano de
1631, em memória de sua esposa, Mumtaz Mahal e durou cerca de 22 anos a ser construído.  Almoço
durante o percurso. Prosseguiremos com uma visita ao  Forte de Agra, levado pelos Lodhis a mando do
imperador Mughal Akbar no final do século XVI. O Forte pode ser mais precisamente descrito como uma
cidade  palaciana  cercada  e  foi  construído  a  partir  de  arenito  vermelho,  muitas  vezes  embutido  com
mármore branco e decorações intrincadas. Jantar e alojamento no Hotel Jaypee Palace 5*, ou similar.
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06 DEZEMBRO (Quinta-feira) - AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO
Após  o  pequeno-almoço,  transfer  para  a  estação
ferroviária  para  tomarmos  o  comboio  em  direção  a
Jhansi. À chegada, transporte até Khajuraho, construída
entre 950-1050 d.C pelos poderosos reis guerreiros da
dinastia  Chandela,  uma  explosão  verdadeiramente
inspirada  de  criatividade.  Durante  a  viagem,  visita  a
Orchha, que possui uma atmosfera de cidade medieval
e onde o rio Betwa flui silenciosamente. Os palácios e
os  templos  do  século  XVI,  construídos  pelos  seus
governantes do Bundela, parecem suspensos no tempo.
Almoço durante  o  percurso.  Visita  ao  Forte  Orchha,

Jahangir Mahal, Raj Mahal e ao  Templo Ram Raja. Chegada a Khajuraho.  Jantar e alojamento no Hotel
Radisson Jass Khajuraho 5*, ou similar.

07 DEZEMBRO (Sexta-feira) - KHAJURAHO / VARANASI
Após o pequeno almoço, visita aos Templos de
Khajuraho,  famosos  pelas  magníficas
esculturas  que  retratam  numerosas  posturas
eróticas do famoso Kamasutra, antigo trabalho
indiano  sobre  sexo.  Estas  esculturas
incrivelmente  explícitas  foram  redescobertas
no século XX, sendo agora Património Mundial
da  UNESCO.  Os  22  templos  de  arenito
sobreviventes  foram  construídos  há  milhares
de  anos  por  ordem  dos  reis  do  Império
Chandela Rajput,  uma vez que governaram a
Índia Central  (os  outros  63 templos foram-se
perdendo ao longo do tempo e dos sucessivos impérios). Na verdade, o culto ainda é feito hoje no templo
de Matangeshwara, continuando uma tradição ininterrupta de 1000 anos. Em hora a indicar localmente,
ida para o aeroporto para embarcar no voo com destino a  Varanasi.  Almoço a bordo. Após chegada a
Varanasi, Jantar e alojamento no Hotel Gateway Ganges 5*, ou similar.

08 DEZEMBRO (Sábado) - VARANASI
Após o pequeno-almoço, começamos o nosso dia com um passeio de barco pelo rio Ganges. Levante-se

antes  do  amanhecer  e  admire  a  vista  do  barco  enquanto  o
barqueiro começa a remar. Testemunhe o milagre diário do Sol a
aparecer triunfante no horizonte. O som das conchas e sinos de
templo  aumentam  o  delicado  tecido  rosa  do  amanhecer.  O
antigo murmúrio silencioso do sânscrito antigo Shlokas (hinos)
levanta-se agora, de uma só voz, a um crescendo de piedade e
alegria  sem paralelo.  Almoço durante  o percurso.  Mais  tarde,
exploraremos a cidade a pé para ter a sensação desta cidade
viva, a mais antiga do mundo. De seguida iremos visitar Sarnath,
o local onde  Gautama Buddha teria dado seu primeiro sermão
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sobre os princípios básicos do budismo. Tem sido um centro privilegiado para o budismo e possui uma rica
coleção  de  relíquias  budistas  e  outras  antiguidades  que  compõem  numerosas  imagens  de  Buddha  e
Bodhisattva, expostas no  Museu Arqueológico. À noite, experienciaremos o ritual hindu Aarti,  que se
refere aos cânticos, em elogio da divindade. Os Hindus na Índia adoram o rio Ganges como um Deus. Todas
as noites em Varanasi, Aarti é realizada no gash Dashashwamedh. Assista-o a partir do lado da água num
barco. É um espetáculo bonito, ressonante e majestoso com uma coreografia muito precisa envolvendo
rituais realizados por vários sacerdotes com sons de sinos, bateria, címbalos e mantras sânscritos. Mais
tarde, regresso ao hotel durante a noite. Jantar e alojamento no Hotel Gateway Ganges 5*, ou similar.

09 DEZEMBRO (Domingo) VARANASI / DELI
Depois  do  pequeno-almoço ida  para  o  aeroporto  de
Varanasi para embarcar no vôo com destino a Deli. Após a
chegada,  visita  à  parte  antiga  da  cidade,  a  cidade
muralhada do século XVII de Shah Jahanabad, visitando a
grande Jama Masjid, a principal mesquita da Velha Deli.
Construído no ano de 1656 d.C pelo Mughal Emperor Shah
Jahan, é a maior e mais conhecida mesquita da Índia. Mais
tarde, a pé ou de Rickshaw chegaremos a Chandni Chowk,
o  antigo mercado de Shah Jahanabad,  agora um bazar
pitoresco para chegar  ao Forte Vermelho, construído no
ano  de  1648  por  Shah Jehan. Tire  fotografias  de  fora  do Forte  Vermelho,  pois  visitámos  outro  Forte
Vermelho em Agra semelhante a este. Mais tarde, atravessamos a porta da Índia, memorial construído no
ano de 1931 para comemorar os soldados indianos que morreram na Primeira Guerra Mundial  e nas
guerras do Afeganistão. Os nomes dos soldados que morreram nessas guerras estão inscritos nas paredes.
A Casa do Presidente, residência oficial do Presidente da Índia, construída no ano de 1931. Até 1950 era
conhecida como Casa do Vice-rei e serviu como residência do Governador-Geral da Índia britânica. Visita
posterior ao Templo do Lótus, também conhecido como o Templo de Bahai ou a Casa Bahai de culto puro.
Este lugar de adoração pura com a paz da seita Bahai foi construído com a forma de uma grande e linda
flor de lótus branca. Uma façanha arquitetónica artística em si, este templo atraente e bonito é visitado
por  muitas  pessoas  de  todas  as  religiões,  um  exemplo  bem  vivo  da  abertura  e  da  igualdade  bem
promovido por todas as leis Bahai. Mais tarde, visita ao Qutub Minar, construído no ano 1206 por Qutub-
ud-din Aibek. É o minarete de tijolos mais alto (72m) do mundo, um importante exemplo de arquitetura
indo-islâmica.  Qutub Minar e seus monumentos estão listados como Património Mundial da UNESCO.
Jantar no restaurante local, depois ida para o aeroporto internacional de Deli para embarcar no vôo com
regresso a Portugal.

10 DEZEMBRO (Segunda-feira) LISBOA/COIMBRA
Chegada a Lisboa e transporte em autocarro até Coimbra. Fim da viagem e dos nossos serviços.

– Fim dos nossos serviços -

Preço por pessoa em Quarto Duplo: 3495€

Preço por pessoa em Quarto Triplo: 3350€

Preço por pessoa em Quarto Individual: 4445€
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Os preços incluem:
 Autocarro Coimbra/Lisboa/Coimbra
 Passagens aéreas, em classe económica
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (a reconfirmar na emissão)
 Visto de entrada na Índia
 Estadia de 16 noites nos hotéis indicados ou similares
 Todas as refeições, conforme programa (Pensão Completa)
 Todas as visitas, conforme programa
 Guia de acompanhamento de língua espanhola conforme o programa
 Todas os transferes e passeios de acordo com o itinerário usando veículo com ar-condicionado
 Bilhetes de comboio para o sector Agra – Jhansi, com cadeira com ar condicionado
 Taxa de serviço do governo
 Acompanhamento permanente por um responsável da Bonsai Viagens
 Seguro de Viagem Base

Os preços não incluem:
 Despesas de natureza pessoal, bebidas, lavandaria, chamadas telefónicas, etc
 Nenhum transporte em dias de lazer
 Qualquer porteiro em estações ferroviárias e aeroportos
 Quaisquer gratificações, taxas de câmara de vídeo / máquina fotográfica
 Check-out tardios ou check-in antecipados
 Quaisquer outras despesas não mencionadas no que o preço inclui
 Seguro Plus (Assistência médica)e CIV (Específico de Cancelamento e Interrupção de Viagem)

Condições de Pagamento:
- Sinalização no momento da inscrição: 1400€
- Pagamento final até dia 15 de Outubro 2018

Condições de Cancelamento:
- Em caso de cancelamento, serão cobrados todos os gastos comprovadamente não recuperáveis, que em
caso algum serão inferiores a 10% do valor total da viagem.

Notas importantes:
- É obrigatório possuir passaporte com validade de 6 meses após a data de regresso.
- Sempre que se revele necessário, a ordem das visitas e locais das refeições poderão ser alterados, sem
que isso prejudique o programa.
- Embora não existam vacinas obrigatórias é recomendável efetuar a consulta do viajante.
- Na Índia, as pessoas dão bastante importância às gorjetas, reagindo mal se não as dermos, pelo que
aconselhamos a que separem uma verba para levarem para este fim.
- Aconselha-se a que tenha consigo fotocópias do passaporte, visto e reservas de voos, separadas dos
originais, pois em caso de perda/furto destes últimos será mais fácil evitar problemas burocráticos.
-  Caso  ocorram  alterações  substanciais  da  taxa  de  câmbio,  ou  do  custo  dos  combustíveis,  os  preços
poderão sofrer alterações.
- Caso não se atinja o número mínimo de 30 participantes poderá existir um suplemento máximo de 100€
por pessoa.
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