
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique nos melhores hóteis 

de Cochim! 

Localizado no porto de Cochim, recomendamos o fantástico 

hotel de 5* Vivanta by Taj Malabar. Este lindíssimo hotel 

conta com uma piscina, um centro fitness 24 horas e um spa 

de primeiríssima classe. A aproximadamente 3 km da 

famosa Marine Drive, aconselhamos também o 5* Crowne 

Plaza Kochi. Elegância e modernidade são as palavras de 

ordem neste fantástico hotel, que está localizado a 23 km do 

aeroporto de Cochim. Aconselhamos ainda o fabuloso 5* Le 

Meridien Kochi. Recomendamos também: 4* Trident Kochi, 

4* Holiday Inn Kochi, 4* Dream, 4* Casino, 4* The Avenue 

Regent, 4* Gokulam Park, 3* Abad Atrium, 3* Travancore 

Court, 3* Brunton Boatyard e 3* Malabar House.  

Viaje de barco por Cochim! 

Uma das imagens de marca de Cochim são sem dúvida os 

seus barcos-casa! Recomendamos que faça um passeio num 

destes barcos e almoce ou jante a bordo. Esta será sem 

dúvida uma experiência diferente que não se irá esquecer 

nunca mais! Para fazer esta viagem de barco terá de ir para 

Alleppey onde começará a sua viagem no barco-casa. Mas 

fica para já o aviso: não se admire se durante a sua viagem 

encontrar pessoas a pescar, a tomar banho ou a lavar a 

roupa! Esta viagem demora em média 3 a 4 horas e acaba 

em Kumarakom. Se quiser alongar a sua experiência poderá 

ainda passar a noite num destes pitorescos barcos!    
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Conheça a história de 

Cochim! 

A história de Cochim conta com diversas influências 

culturais, acrescentando à cidade um caráter distinto e 

especial. Aconselhamos que comece a sua visita pela área 

Forte de Kochi e pela Igreja de São Francisco, a igreja 

europeia mais antiga da Índia. Esta bonita igreja foi 

construída pelos portugueses e foi o local onde Vasco da 

Gama foi sepultado inicialmente. Outros destaques da 

visita incluem as redes de pesca chinesas, um símbolo sem 

igual da influência chinesa nesta costa e o famoso 

mercado de peixe onde os habitantes compram peixe 

fresco que é cozido e servido no mesmo lugar. 

Aconselhamos também a visita a Mattancherry onde 

poderá visitar o Palácio Holandês, construído pelos 

portugueses em 1555 e renovado pelos holandeses em 

1663. Mas a comunidade judia também deixou a sua 

marca: poderá passear ao longo da Rua Judia onde 

encontrará casas pitorescas e lojas de antiguidades. No 

final da rua poderá visitar a Sinagoga, a mais antiga da 

Commonwealth, construída em 1568. 

 
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: 

 

 
 

 

          À noite poderá assistir às famosas Kathakali, uma mistura de dança, 

drama, pintura, literatura e música. Estas contam as histórias de 

Mahabharata e Ramayana. 

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

30 31 31 31 31 28 28 28 28 29 30 30 

23 25 26 26 26 25 24 24 25 25 25 23 

 

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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