
 

Silicon City da Índia! 

A cidade de Bangalore, que também é conhecida pela “Cidade 

Jardim da Índia”, pelos seus jardins e clima ameno, é a capital do 

estado de Karnataka e tornou-se mundialmente conhecida por 

estar na vanguarda das novas tecnologias de informação indianas 

e se ter tornado uma das cidades mais modernas do país. Alguns 

parques tecnológicos como o Bagmane e a UB City são modernos 

conjuntos arquitectónicos de grande beleza que incorporam a 

mais moderna tecnologia. Na zona de UB City situa-se a zona 

comercial de luxo de Bangalore. 
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SUPREMO TRIBUNAL 

 BAGMANE TECH PARK  

VIDHAN SUDHA 

SHIVA TEMPLO DO TOURO NANDI 

A não perder! 

Uma das cidades mais visitadas no sul da Índia, Bangalore tem 

algumas jóias que merecem a visita de quem a visita, começando 

pelo Vidhan Soudha, em estilo neo Dravidian, típico do sul da 

Índia, que alberga o parlamento do estado. Do outro lado da rua 

fica o Supremo Tribunal. 

Não pode deixar de visitar o Bangalore Palace, construído em 

1887 inspirado na arquitectura Tudor e o Palácio de Tipu Sultan 

com a sua bela arquitectura mongol. 

Visite também o Cubbon Park com o seu desenho e espécies exó-

ticas e o Lal Bagh, um belo jardim botânico com as suas belas 

rosas que florescem todo o ano. 

Existem vários templos na cidade que merecem uma visita. Em 

primeiro lugar o belo Templo da “International Society for Krish-

na Conciousness”, que combina o estilo Dravidian e a moderna 

arquitectura. O Templo do Touro Nandi que servia de veículo de 

transporte a Shiva e a Estátua de Shiva com 65 pés de altura, em 

posição de Lotus também são obrigatórios. O templo de Somesh-

wara no subúrbio de Ulsoor, construído no período Chola é o 

mais antigo da cidade e digno de uma visita bem como o Templo 

de Banashankari. A igreja de S. Marcos, construída em 1812, é a 

mais antiga igreja anglicana da cidade. Importantes no panorama 

arquitectónico são também as igrejas de S. Francisco Xavier, cate-

dral da arquidiocese de Bangalore e a Basílica de S. Maria. 



  

 

Arredores! 

O Parque Nacional de Banerghatta fica a 11 Km de Bangalore e 

alberga bastantes exemplares da fauna e da flora indiana. 

Cerca de 28 km a oeste de Bangalore, na estrada para Romohalli, 

fica uma das maiores árvores banyan do mundo, a Dodda Alaada 

Mara, cuja copa tem um diâmetro de cerca de 120 metros. 

A 60 km de Bangalore fica Savandurga, conhecida pelo seu templo 

e pela colina constituída por um dos maiores monolitos do mundo. 

Uma profunda garganta na confluência de dois rios em Mekedaatu 

e as quedas de água de Shivanasamudra também merecem uma 

visita. 

 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Le Passage To India 

www.lepassagetoindia.com  
Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                                                                                                                                            

Mr. Ramesh Punjabi -  ramesh@lpti.in                          
Mr. Sanjay Malhotra - sanjaym@lpti.in 

Mr. Navin Mishra - navin@lpti.in   

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
www.dmclinks.pt 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : 965663672 

Hotéis! 

Na categoria de Luxo, recomendamos os hotéis Taj West End, The 

Leela, The Oberoi´s, ITC Gardenia, ITC Windsor Manor e Ritz Carl-

ton. Na categoria de 5 * recomendamos os hotéis Le Meridien, The 

Lalit, Vivanta  by Taj MG Road e Sheraton Brigade Gateway. 

Para a categoria de 4* recomendamos os hotéis The Park, St. 

Marks, The Chanceroy, The Capitol, Royal Orchid, Matthan e 

Adarsh Hamilton. 

Para lazer os hotéis mais indicados são o Taj West End, o The Leela 

e o  The Oberoi’s. 

 

BANYAN TREE 

TIPU SULTAN  PALACE 

ISKCON 

BANGALORE PALACE 

Restaurantes! 

Restaurantes recomendados: o Olive Beach para cozinha mediter-

rânica, o The Only Place para cozinha Pan Asiática,  o Sunny Res-

taurant para cozinha international, o Tandoor para cozinha indiana 

e o Tee Pan para a cozinha japonesa. 

Informações Úteis: 
Clima : Bangalore tem um clima de savana tropical com distintas épocas seca e de chuvas. A época da chuvas é durante 
os meses de Agosto, Setembro e Outubro. 

As temperaturas médias são as seguintes (máxima diurna/mínima diurna): 

 

Como chegar a Bangalore: Via aérea via Delhi ou Mumbai e via Dubai com a Emirates. 

Vistos: O visto necessário para entrar na Índia tem de ser tratado na embaixada da Índia em Lisboa. Convém iniciar os 
procedimentos com pelo menos um mês de antecedência. 

Moeda: A moeda da Índia é a Rupia que vale 0,016 do Euro que, de modo geral, também é aceite. Existem muitas caixas 
automáticas para proceder a levantamentos. 

Corrente eléctrica: Deverá ter-se em atenção que a corrente eléctrica é 230-240 V 50Hz, serve para os equipamentos 
portugueses, mas podem ser necessários adaptadores. . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
28/15 30/17 33/20 34/22 33/22 29/20 28/20 28/20 28/20 28/19 27/18 26/16 


