Circuito de 18 dias, Encantos da India + Sri Lanka, saídas segundas todo o ano / 41436

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 18 dias, Encantos da India + Sri Lanka, saídas
segundas todo o ano

Circuito de 18 dias, Encantos da India + Sri Lanka, Início em Délhi, ﬁnal
em Colombo.(Com opção de Meia Pensão e Pensão Completa)

• Visitas inclusas
Em Délhi:Panorâmica Velha e Nova Délhi Qutab Minar (com
entrada) Jama Masjid, Raj Ghat
Em Jaipur: Forte Amber, Panorâmica cidade de Jaipur Palácio do Maharajá
(com entrada)
Em Agra: Palácio Taj Mahal, Fortaleza Agra ,Panorâmica cidade de
Fatehpur Sikri
Em Sri Lanka:Orfanato de Elefantes em Pinnawela,la Fortaleza de Sigiriya, o Complexo
arqueológico de Polonnaruwa,o Templo de rocha em Dambulla ,o templo do Dente de
Buda em Kandy e o Jardim Botânico de Peradeniya
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Resumen del viaje
DIA 1º (Segunda Feira) DÉLHI
DIA 2º (Terça Feira) DÉLHI
DIA 3º (Quarta Feira) DÉLHI-AGRA
DIA 4º (Quinta Feira) AGRA
DIA 5º (Sexta Feira) AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
DIA 6º (Sábado) JAIPUR
DIA 7º (Domingo) JAIPUR-DÉLHI-BENARES
DIA 8º (Segunda Feira) BENARES
DIA 9º (Terça Feira) BENARES-DÉLHI
DIA 10º (Quarta Feira) DÉLHI
DIA 11º DÉLHI-COLOMBO
DIA 12º COLOMBO-PINNAWALA-DAMBULLAHABARANA o SIGIRIYA
DIA 13º SGIRIYA o HABARANA-POLONNARUWAHABARANA o SIGIRIYA
DIA 14º SIGIRIYA o HABARANA-MATALE-KANDY
DIA 15º KANDY-NUWARA ELIYA
DIA 16º NUWARA ELIYA-ELLA-BUDURUWAGALA - YALA-TISSAMAHARAMA
DIA 17º YALA o TISSAMAHARAMA-WELIGAMAGALLE – KOGGALA o BERUWELA
DIA 18º KOGGALA o BERUWELA-COLOMBO

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:

+ SERVIÇO

+ QUALIDADE...
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...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: Nos VOOS

Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, LUFTHANSA, SAS,
AF/KLM...(Somente opções com AÉREO)

Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.

Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro dia e nossa equipe irá levá-lo até
seu hotel para sua acomodação.
Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite

Nos HOTÉIS
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, para que você possa escolher
aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

No TUDO INCLUSO
Oferecemos esta opção em praticamente todos os nossos circuitos, incluindo: café da manhã buffet,
almoço e jantar, além das visitas mais importantes. Isto significa mais comodidade e uma
grande economia, SEM SURPRESAS!
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Itinerario ampliado
DIA 1º (Segunda Feira) DÉLHI
Chegada a Délhi. Assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre até a hora do check-in (14 horas aprox.). Jantar
(opc. PC). Acomodação

DIA 2º (Terça Feira) DÉLHI
Café da manhã buﬀet. A seguir, tour por Velha e Nova Délhi. Visitaremos a majestosa Mesquita Jama Masjid, construída em
1656 pelo imperador Shah Jahan, com três imponentes cúpulas de mármore preto e branco e dois minaretes gêmeos que
ﬂanqueiam seu majestoso arco central. Uma grande escadaria de arenito vermelho conduz às magníﬁcas portas em arco.
Visitaremos também Raj Ghat, o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Almoço. Na parte da tarde veremos a Porta da Índia,
umarco do triunfo em homenagem à Primeira Guerra Mundial e Rashtrapati Bhawan, maravilhosa estrutura e residência
oﬁcial do presidente da Índia. Vsitaremos também o Qutab Minar, torre da vitória de cinco andares. Jantar (opc. PC).
Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira) DÉLHI-AGRA
Taj Mahal: “uma visão, um sonho, um poema, uma maravilha”
Café da manhã buﬀet. Hoje teremos um lindo dia por diante. Nas primeiras horas da manhã, saída para Agra. Almoço.
Chegada e visita panorâmica pela cidade, que, graças aos imperadores Akbar, Jahangir e Shah Jahan, ﬂoresceu e atraiu
artesãos da Pérsia, Ásia central e de outras regiões da Índia. Nesta cidade, capital do império mogol durante os séculos XVIXVII, encontra-se o majestoso Taj Mahal uma das sete maravilhas do mundo. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira) AGRA
Café da manhã buﬀet. Visita ao espetacular Forte Vermelho de Agra, situado na margem oeste do rio Yamuna e construído
entre 1565 e 1573. Dentro do complexo encontram- se algumas interessantes estruturas, como o Jehangiri Mahal, o Anguri
Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti Masjid. Almoço. Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira) AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Café da manhã buﬀet. Nas primeiras horas da manhã, saída para Jaipur, visitando no caminho Fatehpur Sikri. Construída
pelo imperador Akbar em 1569, em homenagem a Salim Chishti, famoso místico suﬁ da ordem chishti, Fatehpur Sikri foi a
capital mogol durante 14 anos e é um belo expoente da cidade amuralhada mogol, com áreas públicas e privadas bem
diferenciadas e imponentes portões. Sua arquitetura, fusão dos estilos indiano e islâmico, reﬂete a visão secular de Akbar e
seu modo de governar. Foi abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de abastecimento d’água. Almoço. Finalizada a
visita, continuação da viagem para Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 6º (Sábado) JAIPUR
Café da manhã buﬀet. Na parte da manhã, excursão de meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado até 1728. Esta
fortaleza foi construída em 1592, sobre os escombros de um velho forte do século XI, mas são os diversos edifícios
adicionados posteriormente (1621-1667) que formam seu magníﬁco corpo central. Lá, visitaremos o Templo de Kali, o
Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir. Também desfrutaremos de uma experiência única: um passeio de elefante
para chegar até o topo da colina sobre a qual repousa o forte. Almoço. Na parte da tarde, visita panorâmica em Jaipur (que
leva o nome do Marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo, que projetou e fundou a cidade em 1727). Visitaremos o Palácio do
Maharajá, antiga residência real. Também teremos a possibilidade de ver e fotografar um dos símbolos da cidade, o Palácio
dos Ventos (Hawa Mahal) com sua belíssima fachada na qual é possível apreciar a arte mogol em todo o seu
esplendor.Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 7º (Domingo) JAIPUR-DÉLHI-BENARES

Ficha generada el: 16-07-2020 14:34

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 4

Circuito de 18 dias, Encantos da India + Sri Lanka, saídas segundas todo o ano / 41436

Viagem de avião
Café da manhã buﬀet. Nas primeiras horas da manhã, saída para Délhi. Chegada e traslado ao aeroporto para embarcar no
voo com destino a Benares (voo não incluso), a cidade sagrada mais importante do hinduísmo, situada nas margens do rio
Ganges, igualmente sagrado. Segundo a tradição, o próprio Buda predicou em suas ruas. Milhoes de peregrinos para lá se
dirigem, para puriﬁcar- se nas aguas do Ganges, assistir a antigos ritos, consultar astrólogos e expulsar o karma negativo.
Chegada e traslado ao hotel. Na parte da tarde nos aproximaremos dos ghats para presenciar a cerimônia Aarti - unica e
inconfundivel cerimonia de adoracao ao rio. Retorno ao hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 8º (Segunda Feira) BENARES
Hoje madrugaremos para ver o espetacular nascer do sol a bordo de um barco no rio Ganges. Ao raiar do dia os habitantes
locais deixam suas ruas labirínticas e se dirigem para os ghats, onde lavam suas roupas, praticam posições de ioga e tomam
um banho ritual. Os ghats do centro são mais sagrados e muitos deles foram construídos sob a égide dos antigos estados
principescos, como Darbhanga, Jaipur e Indore. Destaque para o Dashashwamedh Ghat. Neste local alinham-se ﬁleiras de
sacerdotes que, sob guarda-sóis de bambu, conduzem orações rituais. Embora Benares possua mais de setecentos templos,
nenhum deles é tão sagrado quanto o rio. Depois de contemplar este espetáculo único voltaremos ao hotel para tomar o
café da manhã. Em seguida, tour por Benares, Benares, onde poderemos ver os diversos templos desta cidade como: o
Templo Bharat Mata, o Templo Durga, Tulsi Manas mandir e a Universidade Hindu de Banaras que possui uma das melhores
coleções de pintura indiana do país. Almoço incluso. Na parte da tarde visita a Sarnath, cidade sagrada para os budistas, é o
lugar histórico onde Buda predicou pela primeira vez, dando origem ao Dharma, além de ser o berço da primeira
comunidade budista, dando nascimento à Sanga. Foi redescoberta durante as expedições arqueológicas de Alexander
Cunningham. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 9º (Terça Feira) BENARES-DÉLHI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarcar no voo com destino a Délhi (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10º (Quarta Feira) DÉLHI
Café da manhã.

DIA 11º DÉLHI-COLOMBO
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para embarcar no voo para Colombo (voo não
incluso). Traslado ao hotel e acomodação.

DIA 12º COLOMBO-PINNAWALA-DAMBULLAHABARANA o SIGIRIYA
Café da manhã e saída para Pinnawala, onde visitaremos o Orfanato de Elefantes. Almoço
e continuação da viagem para Dambulla. Continuação da viagem até Dambulla, Sigiriya ou
Habarana. Jantar e Acomodação.

DIA 13º SGIRIYA o HABARANA-POLONNARUWAHABARANA o SIGIRIYA
Café da manhã e visita de Sgiriya, ruinas da Pollonnaruwa e los templos. Jantar e Acomodação.

DIA 14º SIGIRIYA o HABARANA-MATALE-KANDY
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Café da manhã e saida hacia Matale, visitando Nalanda Gedige. Continuação da viagem hacia Kandy
a seguir assistiremos a uma representação folklórica. Jantar e Acomodação.

DIA 15º KANDY-NUWARA ELIYA
Café da manhã e visita da Kandy. A continuação da viagem até Nuvara Eliya. Jantar e Acomodação.

DIA 16º NUWARA ELIYA-ELLA-BUDURUWAGALA - YALA-TISSAMAHARAMA
Café da manhã e visita da Eliya e safari em Yala. Jantar e Acomodação.

DIA 17º YALA o TISSAMAHARAMA-WELIGAMAGALLE – KOGGALA o BERUWELA
Café da manhã saida rumbo a Weligama. Traslado de Galle a Koggala ou Hikkaduwa. Jantar e
Acomodação.

DIA 18º KOGGALA o BERUWELA-COLOMBO
Café da manhã e saida hacia Colombo. Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Preço base a partir de:
4****

5*****

Em quarto duplo doble.................................. 2.885

3.240

Spto. quarto individual................................... 950

1.100

Spto. Festival Perahera del 10 al 20/8 ..........115

115

Alta Temporada.........................................

350

195

Spto. meia pensão (India).............................145

145

Spto. pensão completa (India).......................280

280

Notas:
• Saídas garantidas. Quando o grupo for inferior a 10 pax, a saída está garantida igualmente mediante um pequeno
suplemento.
• Os traslados aeroporto-hotel-aeroporto podem ser feitos por nossa equipe de fala inglesa.
• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem com respeito aos requisitos e condições.
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Incluido
• Visitas com guias locais falando espanhol nas cidades (exceto Goa e Maldivas: inglês).
• Refeições: Acomodação e café da manhã.
• Visitas inclusas
Em Délhi: Panorâmica Velha e Nova Délhi Qutab Minar (com entrada) Jama Masjid, Raj Ghat
Em Jaipur: Forte Amber, Panorâmica cidade de Jaipur Palácio do Maharajá (com entrada)
Em Agra: Palácio Taj Mahal, Fortaleza Agra ,Panorâmica cidade de Fatehpur Sikri
Em Dubai: Visita panorâmica, Souk das Especiarias, Mesquita de Jumeirah
Em Sri Lanka:Orfanato de Elefantes em Pinnawela,la Fortaleza de Sigiriya, o Complexo arqueológico de
Polonnaruwa,o Templo de rocha em Dambulla ,o templo do Dente de Buda em Kandy e o Jardim Botânico de Peradeniya
• Seguro de viagem

No Incluido
EXTRAS

VOOS

Condiciones
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
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dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA
• Condição imprescindível: reservar 60 dias antes da data de saída e que os descontos estejam
indicados na página do circuito a reservar.
• Os cruzeiros fluviais possuem descontos próprios. Nas datas com desconto oferecemos 10%
Em outras datas de saídas
DESCONTOS PERMANENTES
Crianças. Para crianças com menos de 12 anos dividindo quarto com dois adultos
Para a terceira pessoa dividindo quarto duplo, aplica-se um desconto de 5%. Exceto nos programas
que já tenham o preço em acomodação tripla publicado, com o desconto já aplicado.
O quarto triplo é composto por uma ou duas camas normais e uma dobrável ou turca
Pessoas com mais de 65 anos beneficiam de um desconto de 5%.

DESCONTOS PARA GRUPOS
A grupos de 10 passageiros ou mais oferecemos 5% de desconto por pessoa.
Nota comum a todos os descontos.
Estes descontos não podem ser combinados uns com os outros ou com outras promoções. Não se
aplica em nenhum caso a taxas aéreas, vistos ou eventuais suplementos futuros.

Notas IMPORTANTES ....................................
Em virtude dos horários de voo, por motivos operacionais, se a chegada ao hotel no primeiro dia de
viagem ocorrer logo após as 20 h, não será possível servir o jantar, mesmo quando este estiver
incluído.

Qualquer problema relacionado com os voos (atrasos, extravio de bagagem, etc.) é da
responsabilidade das companhias aéreas. É imprescindível formalizar a reclamação nos balcões das
companhias aéreas, para posterior reclamação.
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OS GUIAS
Com um alto nível cultural e um grande conhecimento dos países onde trabalham, colocamos à sua
disposição uma excelente equipa de profissionais.
Nossos guias são perfeitamente treinados e qualificados para realizar esta importante tarefa:
acompanhá-lo durante sua viagem, prestar toda a orientação necessária, mostrar os monumentos e
explicar a história dos lugares mais importantes que você vai conhecer...

OS ITINERÁRIOS
Muito bem planeados, o nosso produto de mais de 30 anos de experiência, na LUSOVIAGENS
recorremos aos melhores e mais prestigiados Parceiros de que nos permitem conhecer a fundo as
necessidades de nossos clientes. Planeamos nossos itinerários tendo em vista sua maior comodidade:
um mínimo de quilômetros percorridos de ônibus, mínimas mudanças de hotéis possíveis, tempo
suficiente para visitar e desfrutar de cada cidade, paisagem, museu ou monumento.... Nossa
empresa tem acordos com os Museus Vaticanos e outros monumentos para garantir a data e a hora
das visitas e esta pré-reserva permite o acesso direto, sem esperas..

NOSSO CONTROLE DE QUALIDADE
Sua OPINIÃO é muito importante para nós...
Esperamos que todos estes serviços sejam do seu agrado, por essa razão, queremos saber sua
OPINIÃO.
Durante a viagem, nosso Departamento de Qualidade vai se dirigir a você ou a algum outro membro
do grupo para obter em primeira mão suas impressões e seu grau de satisfação.
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Hoteles
hotéis previstos ou similares
DÉLHI

Holiday Inn M. Vihar ****Sup
Crowne Plaza M. Vihar *****L

www.holidayinn.com
www.crowneplaza.com

AGRA

Clarks Shiraz ****Sup
ITC Mughal *****L

www.hotelclarks.com
www.starwoodhotels.com

JAIPUR

Country Inn ****Sup
ITC Rajputana *****L

www.countryinns.com
www.itchotels.in

 SRI LANKA
Pegasus Reef 4****

www.pegasusreefhotel.com

Deer Park 4****

www.deerpark.com

Cinnamon Citadel 3***
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