
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varanasi uma cidade cheia 

de espiritualidade… 

Varanasi, a principal cidade sagrada do hinduísmo, fica no 

estado de Uttar Pradesh e é uma das cidades mais antigas 

do mundo. Mark Twain, que ficou encantado com a lenda e 

santidade de Varanasi, escreveu que, esta cidade era “mais 

velha que a história, mais velha que a tradição, até mais 

velha que a lenda e que, parecia duas vezes mais velha que 

estas todas juntas”. De acordo com um dos livros sagrados 

do hinduísmo, o “Vamana Purana”, os rios Varuna e Assi, 

afluentes do Ganges, tiveram origem no corpo do Ser 

Primordial, no início dos tempos. As terras que ficam entre 

estes rios são “Varanasi”, a mais sagrada de todas as 

peregrinações.  

O Ganges, a quem os hindus chamam de “mãe Ganges”, é 

considerado um rio purificador, por isso, morrer aqui, ou 

pelo menos ser aqui cremado e ter as cinzas atiradas à 

água, é garantia de purificação definitiva. Em Varanasi é 

obrigatório visitar o templo da Mãe Índia, onde poderá ver 

um mapa da Índia esculpido em mármore branco. Visitar 

os ghats (escadarias que desembocam no rio) é também 

obrigatório, visto que, são considerados a alma de 

Varanasi. Cada um deles tem um significado distinto, e lá 

poderá ver indianos a rezar, a praticar ioga, a tomar banho, 

até mesmo a lavar a roupa. Ao final da tarde, 

aconselhamos que faça um passeio de barco e assista às 

cerimónias Aarti. A sua viagem espiritual estará assim 

concluída! 
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Durma num palácio! 

Na cidade sagrada de Varanasi, recomendamos o 

lindíssimo “Nadesar Palace”, um hotel de 5 estrelas cheio 

de encanto e história. Este fantástico palácio, uma das 

jóias da cadeia Taj Hotels, conta com apenas 10 quartos, 

que oferecem uma belíssima vista para os jardins do hotel. 

Aconselhamos ainda em Varanasi: o 5* "The Gateway 

Hotel Ganges” (Cadeia Taj Hotels), o novo 4* “Hotel 

Rivatas”, o 4* “Radisson Hotel Varanasi”, o também 4* 

“Ramada Plaza JHD” e o 3* “Clarks Varanasi”. 

Varanasi sobre carris! 

Outra das maneiras de visitar Varanasi é a bordo de um 

luxuoso comboio turístico! Uma fantástica viagem de 8 

dias pelos locais mais importantes da Índia onde o luxo 

será a palavra de ordem: bares, restaurantes, LCD’S, 

mordomos disponíveis 24 horas, spa, internet, enfim tudo 

o que precisa para fazer a viagem da sua vida. Os dois 

comboios que têm Varanasi no seu itinerário são o 

“Maharajas’ Express” e o “Royal Rajasthan on Wheels”. 

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: 

 

 
 

 

Aproveite para comprar uma peça de seda em Varanasi, e se tiver 

oportunidade visite o Varanasi Silk Weaving Centre 

          Sarnath: A cerca de 10Kms de Varanasi, aconselhamos a visita ao local 

onde Buddha fez o seu primeiro sermão, consagrando em leis os 

princípios dos seus ensinamentos. 

 

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

23 26 33 39 44 44 38 33 33 31 28 23 

04  9  16 22  27  28  26  26  25  20  14  05  

 

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 
 

mailto:mariacarmo.camacho@clix.pt

