
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplauda, grite e festeje com os 

locais! 

O cricket é sem dúvida alguma o desporto mais popular na Índia! 

Venha viver este fenómeno e assista a um jogo dos Delhi Daredevils 

no seu próprio estádio. Com jogos no dia 7, 15 e 17 de Maio, esta é 

uma experiência que de certeza não vai querer perder. 

 

 

Viaje na história! 

Delhi é sem dúvida uma cidade cheia de história, com um legado 

bastante antigo. Visite o Raj Ghat, monumento construído em 

homenagem a Mahatma Gandhi, passe pelo famoso Indian Gate e 

pelo palácio presidencial Rashtrapati Bhawan, deslumbre-se com os 

72,5 metros de altura da torre Qutub Minar e aprecie a 

grandiosidade do Red Fort. A não perder é ainda a visita a uma das 

maiores mesquitas do continente asiático, Jama Masjid e ao antigo 

túmulo de Humayun. Visite também os lindíssimos templos 

recentemente construídos, Lotus e Akshardham. 
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Perca a cabeça nas compras! 

Faça uma pausa nas suas visitas culturais e vá às compras à 

Gucci, à Dior e à Giorgio Armani. Deslumbre-se com um dos 

shoppings mais luxuosos do continente asiático: DLF Emporio, 

localizado em Vasant Vihar, umas das zonas residenciais mais 

caras da Índia. A 850 metros tem ainda o DLF Promenade, um 

centro comercial com lojas conceituadas como a Levi’s e a 

Calvin Klein. Poderá ainda visitar o Select Citywalk, que conta 

com mais de 175 lojas internacionais e nacionais. 

 Assista ao maior musical de 

Bollywood! 

Vá assistir ao maior musical de Bollywood, no Kingdom of 

Dreams, um espectáculo electrizante que conta com a 

colaboração de alguns dos nomes mais importantes da 

indústria cinematográfica indiana. Delicie-se ainda com 

Culture Gully: uma avenida onde poderá experimentar a 

comida de 14 estados da Índia.   

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  

Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura em Maio: 26ºC (min) – 38ºC (max) 

 Roupa: Maio é um dos meses mais quentes em Delhi, por isso 

quando estiver a fazer a sua mala não se esqueça de levar roupas 

leves e de cores claras. É aconselhável também que leve um 

chapéu ou um lenço para proteger a cabeça do sol, bem como 

protector solar. 

 Cartão de Crédito e MB: Nas grandes cidades é possível utilizar 

Visa e Mastercard (poderá ter algumas dificuldades com 

American Express). No entanto nas cidades pequenas aconselha-

se que tenha dinheiro consigo. Há multibancos espalhados por 

toda a India, quer nas grandes quer nas pequenas cidades.  

 Água: Não é aconselhado beber água da torneira. É fácil a compra 

de água engarrafada, no entanto é importante que verifique 

sempre se esta se encontra correctamente selada. 

 os ombros ou pôr na cabeça. É possível que durante a visita tenha que 

tirar os sapatos ou qualquer peça de cabedal que traga vestida. Certifique-

Monumentos: Quando estiver a visitar locais religiosos lembre-

se de levar roupas um pouco mais conservadoras. Não leve 

calções ou camisolas sem mangas, e aconselha-se que as 

mulheres levem um lenço para tapar os ombros ou pôr na 

cabeça. É possível que durante a visita tenha que tirar os 

sapatos ou qualquer peça de cabedal que traga vestida. 

Certifique-se sempre se pode ou não tirar fotografias! 

Distância Delhi-Agra (Taj Mahal) : 211 km; 5h de carro 
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