
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde com o Taj Mahal a seus 

pés! 

Fique no melhor hotel de Agra, o Oberoi Amarvilãs e acorde 

com o magnífico Taj Mahal a seus pés! Este hotel de luxo, 

que conta com um magnífico spa, foi considerado o quarto 

melhor hotel da Ásia pela revista americana “Travel+Leisure” 

em 2011.  

A Le Passage To India recomenda ainda: 5* - ITC Mughal 

Sheraton, Jaypee Palace, Wyndham Grand, Radisson Agra                                                                                        

4* - Trident Agra, The Gateway Hotel Fatehabad Road Agra, 

Hotel Clarks Shiraz 

 

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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Volte com um bocado da Índia 

na palma da sua mão! 

Já alguma vez ouviu a palavra henna? Henna é um corante 

bastante utilizado para fazer tatuagens, principalmente no 

Norte de África e na Índia. Na Índia é tradição durante um 

casamento as mulheres fazerem uma henna, que varia 

consoante a sua relação com os noivos. Esta tatuagem 

temporária demora aproximadamente 6 semanas a sair e diz 

a tradição que quanto mais escuro fica o corante maior o 

amor que o marido tem pela mulher. Mas os turistas não 

precisam de uma razão especial para o fazer! Nas ruas de 

Agra encontrará bastantes artistas dispostos a lhe pintarem a 

mão com desenhos lindíssimos, a preços bastante mais 

reduzidos do que nas grandes cidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

Agra é sinónimo de Taj 

Mahal! 

Ir a Agra e não visitar o Taj Mahal é como ir a Paris e não 

visitar a torre Eiffel! Esta Maravilha do Mundo, construída por 

20 mil homens, é a atracção principal de Agra, e pode ser 

visitada todos os dias, à excepção de sexta-feira. Do outro lado 

do rio tem ainda outro monumento que vale a pena visitar: o 

Red Fort. As suas paredes têm 2.5 km de comprimento, e foi 

considerado património mundial pela UNESCO, razão mais que 

suficiente para dar uma espreitadela! 

 

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 

Informações Úteis: 

 Temperatura Máxima e Mínima por mês: 
Jan  Fev.  Mar  Abr Mai  Jun.  Jul.  Ago  Set.  Out  Nov Dez  

23  25 32 38  42 40 35 33 34 34 29 24 

6 8 13 19 25 28 27 26 24 16 9 6 

 
 

 

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  

 

 

Visite uma cidade fantasma! 

A apenas 37 km de distância de Agra (1 hora de carro) poderá 

visitar a cidade abandonada, Fatehpur Sikri. Construída no 

século XVI pelo grande imperador Mughal Akbar, esta cidade 

teve de ser abandonada apenas 14 anos depois da sua 

construção devido à falta de água. Ainda em excelentes 

condições, e considerado património mundial pela UNESCO, é 

sem dúvida um local de passagem com monumentos 

importantes como: o Palácio de 5 andares Panch Mahal, o 

maior portão do mundo Buland Darwasa e a enorme mesquita 

Jami Masjid. 

O aeroporto internacional mais próximo é o de Delhi. É possível voar 

desde Lisboa com a Air France, British Airways, Jet Airways, Lufthansa 

e Turkish Airlines (com uma noite de escala em Istambul). 

 

 
 

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  

A não perder o espetáculo “Mohabbat Taj” no Kalakriti 

Cultural and Convention Center. Onde 60 artistas recriam 

para si, a época e a história de amor que está por detrás da 

construção do Taj Mahal.  

 

 

 

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 
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