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Viajar pela Índia é viajar pela alma… Das cinzas no rio ao 
pó no deserto devemos estar preparados e esperar o 
inesperado! A Índia exerce sobre os viajantes um 
inexplicável poder de atracção. Com uma intensidade sem 
igual, este país tem uma capacidade natural para inspirar, 
frustrar, emocionar e confundir… adoptar uma atitude de 
“sentir o momento e deixar-se levar” será mesmo a única 
forma de conseguir viajar.

Tentar desmistifcar a Índia seria um trabalho eterno.
A vontade de continuar a sua exploração torna-se uma 
constante, sabendo que a qualquer instante podemos ser 
confrontados com situações, momentos, que terão o 
poder de alterar a nossa forma de ver o mundo, e o lugar 
que ocupamos nele, para sempre… esta viagem mais do 
que revelar um destino será uma viagem interior!
A espiritualidade será a mais comum característica de 
cada sítio onde vamos passar! São inúmeros os locais 
sagrados e os rituais existentes são o testemunho da 
longa, colorida e muitas vezes tumultuosa história religiosa 
deste país.
A Índia ama-se ou odeia-se, não se fica pelo meio-termo, 
e um viajante jamais voltará igual. Abraçar a sua 
imprevisibilidade será abraçar a sua essência!
A nossa chegada a território indiano acontecerá em Nova 
Deli, mas a nossa verdadeira entrada na Índia será em 
Varanasi.

Varanasi é um salto para o espírito que ultrapassa 
qualquer imaginação. A “Porta do Céu” é o melhor local 
para interiorizar a aceitação e abandonar os preconceitos. 
Um baptismo de água e fogo, um espaço de recomeço. O 
rio Ganges assume aqui o seu lugar e o momento 
espiritual mais alto. A vida do rio mais sagrado da Índia 
começa ao nascer do sol, descendo os ghats para o 
celebrar a sós e com profunda religiosidade. Ao longo do 
dia purificam-se nas suas águas as almas vivas e ao 
entardecer o fogo eleva as almas, prontas a reencarnar. 
Varanasi é uma cidade de cheiros fortes e cores 
diferentes.

O rio é de outro azul, o sol é velado pelo fumo. As flores 
têm tons mais vívidos. No ar cruzam-se os perfumes do 
incenso, das madeiras, das especiarias e de tudo o que 
sobra. Tudo é extremo, mas humano, em Varanasi… a 
vida, a morte e o que delas resta.

No Rajastão a viagem faz-se ao passado. Na “Terra dos 
Grandes Reis” revivemos a organização feudal e a 
ruralidade pura. As cidades e os seus fortes e palácios 
recordam ricos marajás e no Deserto de Thar descobrimos 
como se vive entre a areia e o pó. Elefantes e camelos 
ressuscitam veículos antigos de abundância e de tribos 
nómadas. Aqui a cor dá vida, nos panos que cobrem os 
corpos, nas paredes azuis e rosa, na decoração das casas 
das aldeias perdidas. Há cor nos movimentos e nos sons 
que os acompanham. No Rajastão os extremos são 
outros… O apego é à terra e o luxo é dos poderosos. 
Preparados para partir? 
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Programa

PVP: 1.275 €

Dia 1         Partida de Lisboa

Dia 2 Deli

Dia 3 Deli – Varanasi (avião)

Dia 4 Varanasi

Dia 5 Varanasi – Agra (comboio nocturno)

Dia 6 Agra – Jaipur

Dia 7 Jaipur

Dia 8 Jaipur – Ajmer – Pushkar

Dia 9  Pushkar – Nagaur - Bikaner

Dia 10 Bikaner - Jaisalmer

Dia 11 Jaisalmer

Dia 12 Jaisalmer – Jodhpur

Dia 13 Jodhpur – Deli (avião)

Dia 14 Deli - Lisboa

Varanasi & Rajastão 14dias

O que está incluído? 
- A companhia permanente do nosso líder, com a garantia de experiências inesquecíveis! 
- Voos internos (Deli-Varanasi e Jodhpur-Deli);
- 11 noites de alojamento (em quarto duplo ou triplo), em hotel, guesthouse, acampamento ou alojamento local,  com pequeno 
almoço incluído; 

- Transferes entre Hotéis e aeroporto (excepto no voo internacional caso não seja o referenciado por nós); 
- Transporte entre cidades, em viatura particular; 
- Seguro de Viagem; 

ojamento.

O que não está incluído?
tes). 

s, 
sendo tratada posteriormente. 
- Transferes para voo internacional (excepto no indicado por nós);
- Despesas administrativas relativas a entrada/saída do país, nomeadamente visto (80 USD);
- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entradas em monumentos, actividades ou suplementos acima não mencionados c
omo incluídos; 

Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração 
de voos ou outros eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.
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   Porquê?

Porque Queres Viajar Comigo?

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. Queremos que o grupo conheça 
os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma 
sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação 
com os locais, através da entrega à cultura do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas 
gentes, da partilha dos seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais simples e genuína 
de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens!

e na melhor experiência para todos. Como habitualmente, neste espírito vamos promover a partilha de experiências, 
e de outra forma também não nos divertiríamos tanto. Preparados para embarcar rumo à aventura? 

Então vamos viajar!
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