
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite as plantações de 

especiarias! 

E não só de praias é feito o estado de Goa. Uma das 

grandes atracções é também a visita a algumas plantações 

de especiarias no centro de Goa, em Ponda. Nessa visita 

terá a oportunidade de explorar os campos e ver como se 

trabalha a terra. Lá poderá encontrar especiarias como 

canela,noz-moscada, pimenta preta, baunilha, cardamomo, 

entre outras. No final será presenteado com um almoço 

servido em folha de bananeira.  

 

Acorde junto ao mar! 

Aproveite o luxo, o casino 24 horas, a belíssima praia e o 

campo de golf do lindíssimo “The Leela Goa Beach Resort”! 

A 50km da capital, Panjim, e localizado no Sul de Goa, este 

hotel de 5* é sem dúvida um dos melhores hotéis do 

estado. Localizado também no Sul de Goa, tem o “Taj 

Exotica”. Plantado na praia de Benaulim, este grande resort 

conta com um spa, um campo de golf, quartos, vilas e 

muito mais, e é o sítio ideal para ir com a família! 

Recomendamos ainda o “Park Hyatt Goa Resort & Spa”, na 

praia de Arossim. A 600m da praia da Majorda, também no 

Sul de Goa sugerimos o “Alila Diwa Goa” e junto à praia de 

Cavelossim o “Radisson Blu”. No Norte de Goa poderá 

encontrar o lindíssimo “Vivanta by Taj Fort Aguada”, hotel 

construído num antigo forte português, cheio de história e 

romance. Recomendamos também no Norte de Goa: 5* 

“Taj Holiday” Village, o 4* “Hotel Lemon Tree” e o 4* “O 

Resort and Spa”. Se desejar ficar no centro de Goa 

recomendamos o 5*“The Goa Marriot Resort & Spa”, e o 

“Grand Hyatt Goa”, e os 4*“Vivanta by Taj Panaji” e o 

“Cidade de Goa”. 
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Visite a Goa do passado! 

Old Goa, localizada a 10 km de Panjim, tem como 

principais referências a Basílica do Bom Jesus, iniciada 

em 1594, onde poderá encontrar as relíquias de São 

Francisco Xavier, e a Sé Catedral o maior edifício 

construído pelos portugueses na Ásia, construída em 

1652. Poderá também visitar a Igreja de São Francisco de 

Assis (hoje um Museu), a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, entre outras, todas elas consideradas património 

mundial pela UNESCO. Um local que sem dúvida merece 

a sua visita, não só pela sua importância mas também por 

ser uma grande herança deixada pelos portugueses. 

Praia, praia, praia! 

Goa é sem dúvida conhecida pelas suas magníficas praias! 

Nelas poderá pescar, fazer mergulho, surf, para sailing, 

procurar golfinhos ou simplesmente deitar-se no areal e 

relaxar. Aconselhamos as praias de Arambol, Palolem, 

Baga, Colva, Anjuna, Benaulim e no norte Calangute. 

Muitas das actividades aquáticas mencionadas estão 

disponíveis nos hóteis de praia. 

 
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 máxima e mínima: 
 

 

 

 
 

A melhor altura para visitar Goa é de meados de Outubro ao final de 

Abril. Fora desta época as praias encontram-se fechadas e há a 

ocorrência de chuvas bastante fortes (monções).  

Mercados: Visite o mercado de Mapusa (todas as sextas feiras), um dos 

mercados tradicionais mais conhecidos de Goa, onde poderá comprar 

de tudo! Visite também o mercado de Anjuna (todas as quartas feiras 

de Novembro a Abril). 

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

31.5 31.8 31.8 32.8 32.8 30.5 28.9 29.1 29.4 31.1 32.8 32.7 

19.4 16.7 23.1 25.2 26.8 24.5 23.9 24.0 23.6 23.4 22.3 21.0 

 

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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