
 

  
A LPTI tem os melhores programas de 

Viagens para Individuais e Grupos na 

Índia! 

 TRIÂNGULO DOURADO - Delhi, Agra, Jaipur! 

Dia 1: Chegada a Delhi; 

Dia 2: Delhi, visita da velha Delhi, visitando Jama Masjid, a maior 

mesquita da Índia, o Forte Vermelho “Red Fort”, o Raj Ghat – 

lugar de cremação do Mahatma Gandhi, Chandni Chowk, o mina-

rete Qutab Minar, o túmulo de Humayun. Não se pode deixar de 

passar por Nova Delhi e ver o Parlamento, a Casa do Presidente e 

a Praça Connaught; 

Dia 3: Delhi - Jaipur via Samode. Almoço no Samode Palace. Visi-

ta ao Palácio; 

Dia 4: Jaipur: visita ao Fort Amber, onde se tem a possibilidade de 

desfrutar de um passeio de elefante, desde a zona de estaciona-

mento até à entrada do forte. De volta ao centro da cidade cor-de

-rosa, é obrigatório passar para tirar fotografias, pelo Hawa 

Mahal ou Palácio dos Ventos – muro finamente esculpido atrás 

do qual as mulheres da corte podiam assistir de longe às procis-

sões. Depois, visitar a Cidade de Jaipur, incluindo o Palácio da 

Cidade e o Observatório; 

Dia 5: Jaipur - Agra, via Fatehpur Sikri, capital do império mogol, 

construída no séc. XV pelo Imperador Akbar, património da hu-

manidade e de visita obrigatória. Os gloriosos palácios e pátios 

mogóis evocam sonhos da época dourada desta dinastia. 

Dia 6: Agra. Visitar Agra é visitar o Taj Mahal, o mausoléu de már-

more branco mandado construir pelo Imperador Shah Jahan co-

mo símbolo do seu amor pela sua esposa Mumtaj Mahal. Mas 

também não se pode deixar de visitar o Red Fort, do outro lado 

do rio.  

Dia 7: Agra/Delhi e Partida 

Para grupos de incentivo podem ser organizadas actividades com-

plementares, tais como: jantares com trajes tradicionais indianos; 

pólo com camelos, com banda de música e colocação do logo da 

empresa nos camelos; passeio de balão em Jaipur; jantar no Am-

ber Fort onde tudo no restaurante é em prata.  
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O tour do Triângulo Dourado pode ser ampliado ou complementa-

do com outras visitas. Recomendamos as seguintes: 

Ida a Goa! 

Após a visita ao Triângulo Dourado pode-se apanhar o avião para 

Goa e visitar este estado que possui excelentes praias e já fez par-

te do império português. 

Visitar Khajuraaho e Varanasi! 

No 7º dia do tour ao Triângulo Dourado, em vez de regressar a De-

lhi, faz-se Agra-Jhansi de comboio e Jhansi-Khajuraho de carro, 

com passagem e visita ao Forte de Orcha. 

Dia 8 - Visita ao conjunto de templos de Khajuraho, classificado 

pela UNESCO como Património Mundial, construído ao longo de 

um século, entre o ano 950 e o ano 1050. São um exemplo da liga-

ção entre a religião e o erotismo, sendo excelentes exemplos do 

estilo arquitectónico dos templos hindus da Índia que ganharam 

popularidade devido à representação sensual e erótica ligada ao 

Kamasutra. Durante a tarde voo para Varanasi e visita ao Templo 

da Mãe Índia, aos “Ghats” e tour ao entardecer no Ganges.  

Dia 9 - Visita ao Ganges para ver as cerimónias da manhã. Voo para 

Delhi e regresso.  

Udaipur, Ranakpur, Jodhpur! 

A visita ao Triângulo Dourado também pode ser enriquecida com 

esta extensão. Após a visita a Delhi, apanha-se o avião para Udai-

pur, no 3ºdia de manhã, e visita-se a cidade, à tarde.  

Dia 4  - Udaipur - Jodhpur com passagem por Ranakpur para visi-

tar o fabuloso templo Jainista.  

Dia 5 - Visita à cidade de Jodhpur pela manhã com ida ao Forte de 

Mehrangarh e ao Jaswant Thada. Após o almoço, saída para Jai-

pur. A partir do dia 6, este circuito, é igual ao circuito do Triângulo 

Dourado a partir do dia 4.  

Para reservas ou  
informações contactar: 

 

 

 
www.lepassagetoindia.com  

Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                      
Mr. Ramesh Punjabi                          

Mrs. Kiran Joti - kiranjoti@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 

BANGALORE PALACE 

Informações Úteis: 

CIRCUITOS REGULARES:  A LPTI tem vários circuitos regulares semelhantes a estes e para o sul da Índia em datas calen-

darizadas que estão disponíveis no site da DMClinks, em www.dmclinks.pt  

NEPAL E BUTÃO - É sempre possível complementar um circuito na Índia com uma extensão ao Nepal ou ao Butão. 

Também existem circuitos regulares com ida a kathmandu. Ver site www.dmclinks.pt 

CIRCUITOS NO SUL DA ÍNDIA - A LPTI tem um circuito regular para o sul da Índia com partidas regulares que visita im-

portantes locais como Chennai, Kanchipuram, Mahabalipuran, Pondicherry, Chidambaram, Tanjore, Trichy, Madurai, 

Periyar, Cochin, Connor, Mysore e Bangalore. Para conhecer este programa completo ver o site www.dmclinks.pt 

Vistos: O visto necessário para entrar na Índia pode ser tratado no site https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

ou na embaixada da Índia em Lisboa. Convém iniciar os procedimentos com pelo menos um mês de antecedência. 
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