
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que não pode perder em 

Bombaim! 

Bombaim é a maior e mais importante cidade da Índia, e por 

isso o que não faltam são locais para visitar! Aconselhamos 

que perca uma manhã a visitar as lindíssimas Elephanta 

Caves, na ilha de Elephanta! Para lá chegar tem de ir de barco, 

mas não se irá arrepender: estas lindíssimas grutas, repletas 

de esculturas, foram consideradas Património Mundial da 

Humanidade em 1987. Também não vai poder perder o 

Gateway of India, o monumento mais icónico de Bombaim, o 

famoso Crawford Market e o bonito Prince of Wales 

Museum. Vale também a pena passear pela Marine Drive, 

apenas certifique-se que leva a máquina fotográfica: vai 

encontrar paisagens lindíssimas! Se é fã do filme Slumdog 

Millionaire (e mesmo que não seja) vai querer passar pela 

Victoria Terminus. Esta estação de comboios é um grande 

marco da cidade de Bombaim, e foi local de filmagens deste 

recente filme. Aconselhamos também que passe pela alta e 

bonita Rajabhai Clock Tower, localizada no campus da 

Universidade de Bombaim. Nesta sua viagem a Bombaim 

poderá também fazer o Bandra Heritage Tour. Neste tour 

poderá visitar a zona chic de Bandra, uma zona bastante 

ligada aos portugueses, ao catolicismo e onde vivem muitas 

das estrelas de Bollywood. Não poderá deixar de visitar a 

bonita Chimbai Village, onde se destaca a Mount Mary 

Church e o Forte de Bandra. Recentemente foi aberto na 

Brandstand Promenade o Walk of the Stars (à semelhança 

de Hollywood). E já agora sabia que Bombaim fez parte do 

Império português, que entregou a cidade a D.Carlos II de 

Inglaterra como dote de Catarina de Bragança?! 
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Durma num palácio! 

Durma no icónico 5* Taj Mahal Palace & Tower, um 

autêntico marco histórico e arquitectónico localizado no 

centro de Bombaim! Construído em 1903, este luxuoso 

hotel conta com 565 quartos, 10 restaurantes, spa, piscina, 

e vista panorâmica para o Gateway of India! E se não 

acredita em nós telefone ao Presidente americano Barack 

Obama, ou ao rei do Rock, Mick Jagger, que eles já lá 

ficaram! Também no centro da cidade recomendamos o 

lindíssimo e luxuoso 5* Oberoi Mumbai, localizado no 

Nariman Point, e com uma vista deslumbrante para o Mar 

Arábico. Aconselhamos também no centro de Mumbai: o 5* 

Vivanta by Taj President, o 5* The Trident Nariman Point e 

o 4* Hotel Fariyas. No entanto se preferir ficar perto da 

praia e do aeroporto recomendamos o 5* J W Marriott, um 

lindíssimo hotel localizado nos arredores de Bombaim. A 5 

minutos a pé da praia e com uma vista deslumbrante sobre 

o Mar Arábico, este luxuoso hotel é sem dúvida uma boa 

aposta! Recomendamos também nesta zona: o luxuoso 5* 

Leela Mumbai, o 5* Taj Lands End, o 5* Grand Hyatt 

Mumbai, o 5* Hilton Mumbai e o 4* Holiday Inn Mumbai. 

É importante referir que os hóteis no centro da cidade serão 

de uma maneira geral mais caros. 

 

Para reservas ou informações contactar: 
Em Portugal: 

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

Na Índia:                                                                                                                  
Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                                                                                                                                           

Mr. Ramesh Punjabi -  ramesh@lpti.in                                                                     

Mr. Navin Mishra - navin@lpti.in                                                                  

Mr. Sanjay Malhotra - sanjaym@lpti.in                                                     

www.lepassagetoindia.com  

 

 

Informações Úteis: 

Temperatura máxima e mínima: 

 

 
 

 

          Cinema: Bollywood é a Hollywood de Bombaim; lá são produzidos 

milhares de filmes por ano (mais 200 do que em Hollywood).E já agora 

sabia que o filme Slumdog Millionaire, vencedor de 8 óscares, foi filmado 

na cidade de Bombaim? 

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

30.7 31.2 32.7 33 33.3 32.1 30 29.6 30.3 33.1 33.5 32.1 

16.7 17.7  20.8 23.8  26.4  26.2  25.1  24.8  24.3  23.4  20.8  18.3  

 

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

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