
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique nos melhores hóteis 

de Hyderabad! 

Se for a Hyderabad aconselhamos sem dúvida o lindíssimo, 

luxuosíssimo hotel de 5* Taj Falaknuma Palace. Com uma 

arquitectura colonial e indiana, este fabuloso hotel conta 

com uma bonita piscina, um centro de fitness, spa e um 

alfaiate para lhe fazer roupa à medida! Aconselhamos 

também o fantástico hotel 5* Hyatt Hyderabad 

Gachibowli. Este luxuoso hotel está situado no coração do 

novo centro financeiro de Hyderabad, Gachibowli, e conta 

com 166 quartos, piscina e lindíssimos jardins! 

Recomendamos também: o 5* Hyderabad Marriott Hotel 

and Convention Centre, o 5* Taj Krishna, o 5* ITC 

Kakatiya, o 5* Taj Banjara, o 5* Taj Deccan, o 5* Radisson 

Blu Plaza, o 5* Vivanta By Taj Begampet, o 4* Courtyard 

by Marriott, o 4* The Park, o 4* Lemon Tree e o 3* Red 

Fox. 

Business or Pleasure? 

Hyderabad é hoje em dia, um lugar onde a tradição e a 

modernidade se encontram: além de preservar o seu rico 

património cultural, Hyderabad emergiu também como um 

dos líderes no campo das novas tecnologias. O 

desenvolvimento da HITEC City, uma cidade com ampla 

infraestrutura tecnológica, levou muitas empresas 

multinacionais a se estabelecerem em Hyderabad. A 

cidade é a casa de mais de 1300 empresas, como a 

Microsoft (que tem o seu maior campus R&D fora dos 

EUA), a Google, a IBM, a Yahoo, a Dell, o Facebook, entre 

outras. A cidade conta também com um excelente centro 

de congressos - o HICC (Hyderabad International Congress 

Center). 
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E não só de trabalho vive 

o Homem! 

Hyderabad, a capital e a maior cidade do Sul do estado 

indiano de Andhra Pradesh, conta com um riquíssimo 

património cultural. Aconselhamos sem dúvida que faça 

o tour da cidade. Neste tour poderá visitar o famoso 

Charminar, uma bonita mesquita de quatro torres 

situada no coração de Hyderabad, o bonito Museu 

Salarjung, um dos três museus Nacionais da Índia, e o 

Lago Hussain Sagar, um grande lago artificial entre 

Hyderabad e Secunderabad, onde poderá encontrar uma 

enorme estátua do Lord Buddha. Neste tour poderá 

também subir até Naubat Pahad, donde poderá ter uma 

vista soberba sobre a cidade. No topo desta colina 

poderá também visitar o templo Birla, B.M. Birla Science 

Centre e o Museu Arqueológico. A partir de Hyderabad 

poderá fazer um destes fantásticos tours: o tour de meio 

dia do Golconda Fort, uma cidade em ruinas situada a 8 

km, o Bidar Tour, no estado vizinho de Karnataka que 

tem a duração de um dia, e o tour a Warangal, capital do 

reino da dinastia Kakatiya e que foi recentemente 

declarada património mundial pela UNESCO. Para mais 

informações sobre estes tours não hesite em nos 

contactar!   

 

 
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: 

Depois de um dia de trabalho ou de um dia fantástico de aventura pela 

cidade de Hyderabad, nada melhor do que uma boa refeição! Para além 

dos restaurantes dos hóteis recomendados nesta Newsletter, 

recomendamos também os restaurantes: Mainland China (cozinha 

chinesa), Sigree (cozinha indiana), Jewel of Nizam (cozinha local), Silk 

Route (cozinha oriental) e Palace Heights (cozinha indiana). 

              Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto antes da sua viagem! 

A melhor altura para visitar Hyderabad é de Outubro a Fevereiro! 
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