
 

  
Darjeeling 

Darjeeling é internacionalmente famosa pelo seu chá aromático: 

o chá de Darjeeling é um dos mais apreciados chás pretos.  

Esta cidade nas montanhas, com uma altitude média de 2130 m e 

clima temperado, foi inicialmente desenvolvida como sanatório 

pela Administração Britânica em meados do séc. XIX. Com vista 

para o Kanchenjunga, a terceira mais alta montanha do mundo 

com 8586 m de altitude, tornou-se com os anos uma bela estân-

cia de turismo nas montanhas, rodeada de uma floresta de carva-

lhos, magnólias e rododendros, laurácias e sicâmoros, com as 

suas as suas plantações de chá, o seu comboio de montanha, a 

vapor, de via estreita, considerado uma maravilha da engenharia 

e Património da Humanidade. Não deixar de visitar o Observatory 

Hill, Himalayan Mountaineering Institute, o Himalayan Zoologi-

cal Park, Tenzing Rock, Tibetan Refugee Self-help Centre, o mos-

teiro Bhutia Busty e Pagoda da Paz Japonês e uma fazenda de chá 

(Tea Garden). Nos arredores ficam o mosteiro Ghoom, Batasia 

Loop e o miradouro de Tiger Hill para ver o nascer do sol no 

Kangchenjunga, com as suas famosas mudanças de cor. 

Em Kalimpong, na zona da tribo Lepcha, visitar o mosteiro Tarpha 

Choling, Durpin Dara Hill e o mosteiro Zong Dog Palri Fo-Brang e 

o museu Lepcha. 

Siquim 

Siquim é o menor estado da Índia em população e segundo me-

nor em superfície, sendo apenas maior apenas que Goa. Fica in-

crustado no norte do país entre o Butão, a leste, o Nepal, a oeste 

e a China a norte. Siquim foi um reino independente e tem uma 

grande ligação étnica ao Nepal e ao Butão e ao Budismo, possuin-

do 75 mosteiros budistas. 

Em Pemayangtse visitar obrigatoriamente os mosteiros de Pema-

yangtse e de Sangacholing e o Lago Khecheopari, considerado 

sagrado por hindus e budistas. 

Em Gangtok, capital de Siquim, são de visita obrigatória o “Do 

Drul Chorten”, o mosteiro Enchey, o Santuário das Orquídeas, o 

Instituto Namgyal e “Tsuk la Khang”. Nos arredores ficam os 

mosteiros de Rumtek e Phodong, considerado o mais belo de 

Siquim. 
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Tour Típico! 

A visita a Darjeeling e a Siquim é normalmente combinada num 

tour que, tipicamente, tem a seguinte organização: 

1º Dia - Chegada ao aeroporto de Bagdogra em voo de Delhi, Kolka-

ta ou Mumbai e viagem de carro para Darjeeling. 

2º Dia - Visita de dia inteiro a Darjeeling. 

3º Dia - Darjeeling - Pemayamgtse com diversas visitas. 

4º Dia - Pemayangtse - Gangtok com diversas visitas. 

5º Dia - Visita de dia inteiro a Gangtok. 

6º Dia - Gangtok - Kalimpong com diversas visitas. 

7º Dia - Kalimpong - Bagdogra e voo de ligação ou Kalimpong - 

Phuntsholing e continuação do tour no Butão. 

Para reservas ou  
informações contactar: 

 

 

 
www.lepassagetoindia.com  

Phone: +91 11 4165 3100                                                                                                      
Mr. Ramesh Punjabi                          

Mr. Sanjay Malhotra - sanjaym@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 

Restaurantes! 

Em Darjeeling existem dois restaurantes com qualidade aceitável: o  

Glenarys (Multi Cuisine) e o The Park (Indiano). 

Em Kalimpong e Pelling não há restaurantes. Refeições nos hotéis. 

Em Gangtok maior parte dos restaurantes são vegetarianos puros. 

BANGALORE PALACE 

Hóteis! 

Hotéis recomendados (classificação da LPTI):  

Em Darjeeling recomendamos O Windamere - 5*, o melhor hotel 

da cidade e os hotéis Elgin Darjeeling e Mayfair Hill Resort - 4* 

Na zona de Darjeeling existem ainda dois resorts de nível 5* em 

plantações de chá que recomendamos: o Glenburn Tea Estate a 1.5 

horas e o Sourenee Tea Estate a 2 horas de distância. 

Em Gangtok recomendamos o Mayfair Resort and Spa - 5*, o me-

lhor hotel da cidade e os hotéis Norkhill, Welcomheritage e Den-

zong Regency - 4* 

Em Kalimpong recomendamos os hotéis Silver Oaks e Sinclairs - 4* 

Em Pelling (Siquim Oeste) recomendamos os hotéis Mt. Pandim, 

Norbu Gang Retreat e Chubi Mountain Retreat - 4* 

Informações Úteis: 
Clima : Darjeeling tem um clima temperado classificado como clima subtropical de terras altas com influência da mon-
ção tropical. A época da chuvas é durante os meses de Junho a Setembro. A melhor altura para visitar é de Outubro a 
Dezembro e de Março a Maio. 

As temperaturas médias são as seguintes (máxima diurna/mínima diurna): 

 

Como chegar a Darjeeling: Via aérea, via Delhi e Bagdogra e de carro entre Bagdogra e Darjeeling. O aeroporto de Bag-
dogra é o único ponto de entrada para visitar o norte do estado de West Bengal e o estado de Sikkim. 

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. 

Moeda: A moeda da Índia é a Rupia. O Euro, de modo geral, também é aceite. Existem muitas caixas automáticas.  

Corrente eléctrica: Deverá ter-se em atenção que a corrente eléctrica é 230-240 V 50Hz, serve para os equipamentos 
portugueses, mas podem ser necessários adaptadores.  
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