
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite a “Veneza da Índia”! 

Udaipur, também conhecida como a “cidade dos lagos”, foi 

fundada em 1559 pelo Maharana Udai Singh II, da Dinastia 

Sisodia, e tornou-se capital do reino de Mewar, no Rajastão, 

em 1568.  

Para além dos seus lindíssimos lagos, Udaipur é também 

conhecida pelos seus majestosos palácios da era dos Rajás. 

Na margem leste do mais conhecido dos seus lagos, o lago 

Pichola, fica o City Palace, o maior complexo de palácios do 

Rajastão. Aconselhamos que vá aos balcões deste complexo, 

onde terá uma vista panorâmica deslumbrante sobre dois 

palácios, construídos em duas pequenas ilhas do lago: o Jag 

Niwas, actualmente um hotel de luxo da cadeia Taj , “o Lake 

Palace”, construído entre 1743 e 1746 e local de filmagens do 

James Bond “Octopussy”, e o Jag Mandir, o primeiro palácio 

a ser construído no lago, bastante famoso pelos seus jardins.  

Nesta sua visita a Udaipur, deverá também visitar o Templo 

hindu Jagdish, dedicado ao Lord Vishnu, e construído pelo 

Marahana Jagat Singh I, que é considerado um dos mais 

belos exemplos da arquitectura indo-ariana.  

Também recomendamos que visite o Sahelion Ki Bari, um 

belo jardim construído nas margens do lago Fateh Sagar, 

oferecido à rainha e às suas 48 damas de honor para elas 

terem alguns momentos de prazer e sossego longe da corte. 
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As nossas escolhas de hóteis 

em Udaipur! 

Recomendamos em Udaipur, o hotel de 5* luxo, “Taj Lake 

Palace”, o “Oberoi Udai Vilas” e o “The Leela 

Kempinski”. Aconselhamos também o 5* “Lalit Laxmi 

Vilas Palace”, “Trident” e “Sheraton Resort & Spa”. Por 

fim, de 4* aconselhamos o “Lotus Suites”. 

 

 

 
 

 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura Máxima e Mínima: 
 

Jan  Fev.  Mar  Abr Mai  Jun.  Jul.  Ago  Set.  Out  Nov Dez  

24  27 32 37  39 37 32 30 32 33 29 25 

7 9 14 20 25 26 24 23 21 17 12 8 

 
 

 

Distância Agra – Delhi : 211 km;4 a 5h de carro; 2h com o comboio Shatabadi Express 

Distância Agra – Jaipur : 240 km; 4 a 5h de carro 

               Moeda: A moeda na Índia é a Rúpia Indiana. No entanto o Euro e o Dólar são aceites na maior 

parte dos sítios. 1 Euro = 70 Rúpias  

 

Encontre a sua espiritualidade 

em Ranakpur! 

Ranakpur é uma pequena vila a 100Km de Udaipur. Lá 

poderá encontrar um dos mais magníficos templos 

existentes em toda a Índia – o templo Jainista do séc.XV, 

dedicado a Adinatha, o primeiro dos 24 Tirthankaras 

(santos) do Jainismo. O Templo é construído em mármore e 

possui mais de 1444 colunas profusamente decoradas de 

formas diferentes. Avisamos que não poderá entrar neste 

Templo se tiver consigo qualquer acessório feito de pele de 

animal. 

 

Udaipur (UDR) tem um aeroporto a 22 Kms da cidade, que recebe 

voos internos de várias cidades indianas. 

 

 
 

Aproveite para comprar em Udaipur, uma pintura tradicional 

“Rajasthani”, “as miniaturas”, feitas em papel de arroz, 

mármore, osso, etc.  

 

 

 

 

 

Distância Udaipur – Jodhpur : 294Kms, cerca de 5 horas de carro 

Distância Udaipur – Jaipur : 405Kms,  cerca de 7h30m de carro 
 

Para reservas ou informações contactar: 
Le Passage To India 

Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                                                                                                                                            
Mr. Ramesh Punjabi -  ramesh@lpti.in                          

Mr. Navin Mishra - navin@lpti.in   
www.lepassagetoindia.com  

                                                                        
Em Portugal: 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

mailto:ramesh@lpti.in
mailto:navin@lpti.in
http://www.lepassagetoindia.com/
mailto:mariacarmo.camacho@clix.pt
Administrador
Rectangle


