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   VISITA AO SUL DA íNDIA 

DE 13 OUTUBRO A 28 OUTUBRO 2018 

 
 
A Wegoadventures propõe um programa de descoberta da natureza e da cultura do Sul da Índia 
numa odisseia pelo oriente. Nesta viagem é possível compreender e participar na vida costeira do sul do 
país. Caminhar pelas suas maravilhosas praias, saborear a comida típica (especialmente o marisco e o 
pescado), experienciar o quotidiano dos habitantes, passear nas suas casas fluviais e contemplar os seus 
inúmeros canais de água. 
O objetivo é conhecer a tranquilidade destes estados sem o típico excesso de gente e poluição atmosférica 
e sonora que normalmente é associado ao país. Será impossível não ficar rendido à beleza dos templos e 
das paisagens naturais que fazem parte desta aventura! 
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INDIA 
 

A República da Índia (como é o seu nome oficial), é um país da Ásia Meridional com capital em Nova Deli. É 
o segundo país mais populoso do mundo (mesmo atrás da China), um dos maiores em área geográfica e a 
democracia mais populosa do mundo. Os factos históricos dizem-nos que as primeiras evidências de 
presença humana neste território remontam à Idade do Bronze, à Civilização do Vale do Hindu, umas das 
mais antigas civilizações do mundo antigo, juntamente com a Mesopotâmia e o Antigo Egipto.  
Esta cultura, apesar das várias adversidades que foram aparecendo com a invasão das novas religiões 
ocidentais, manteve-se muito fiel às suas raízes originais. As religiões predominantes são o hinduísmo, o 
budismo, o jainismo, e o sikhismo que em muito diferem das ocidentais. 
É conhecida pela sua grande riqueza comercial e cultural, sendo detentora de uma grande variedade de 
mercadorias desejadas um pouco por todo o mundo, sendo as especiarias uma das mais apreciadas. A sua 
cultura oferece-nos um cenário totalmente diferente daquilo que habitualmente vemos nos países 
europeus. 
Atualmente é também muito conhecido por ser um dos piores países para conduzir, o trânsito é 
verdadeiramente caótico e, por conseguinte, este é um dos países com maior número de mortes nas 
estradas.  
O sul da Índia, por onde será a nossa viagem, apesar de não tão falado como a zona norte, oferece-nos 
uma experiência inesquecível pela zona costeira da Índia, tão ou mais marcante que a vida citadina 
indiana. Vamos poder conhecer a natureza deste país e a ligação aos seus habitantes de uma maneira que 
de outro modo seria impossível. 
Atividade: Caminhada/Visita cultural 
Nível: ** 
 
 
 

 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Meridional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
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Programa: 

Dia 1. Chegada a Mumbai 

Chegada ao aeroporto, tranfer e 

chek-in no hotel. Será organizado 

um passeio por Mumbai aproveite 

para descobrir os encantos desta 

cidade mítica. 

 Jantar e alojamento em hotel. 

 

 

 
 

Dia 2. Mumbai -  Aurangabad – Ellora – Aurangabad 

Hoje iremos sair bem cedo para uma 

viagem de comboio que nos irá levar até 

Aurangabad . Saida as 06:15 A.M chegada 

por volta das 13:15 .Em seguida 

começamos a excursão pelas Caves Ellora, 

um dos sítios mais visitados do mundo e 

uma das caves rochosas mais sagradas do 

país. O complexo abriga 34 mosteiros e 

templos que inclui uma sequencia exclusiva 

e ininterrupta de monumentos únicos que 

datam 600 a 1000 d.c . Os templos de Ellora são dedicados ao Brahmanismo, Jainaismo e Budismo, 

mostrando a harmonia religiosa do pais desde os tempos mais antigos. 

 

Terminada a excursão , regressamos a Auragabad para 

jantar e pernoitar. 

 

Dia 3. Aurangabad – Ajanta - Mumbai  

Após pequeno almoço daremos inicio a uma excursão a 

outras grutas do património mundial em Ajanta ( Caves de 

Ajanta). O grupo de Caves  que formam um desfiladeiro, 

localizam se  no interior das colinas de Sahyadri, acima do 
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rio waghora,retrata a historia de diferentes formas de Budismo que permanecem aqui durante 200 aC a 

650 d. 

Jantar e alojamento em Aurangabad. 

 

 

Dia 4. Aurangabad – Goa 

Após pequeno almoço tranfer para 

aeroporto para voo  com destinoa Goa,. 

Chegada a Goa transfere para hotel. 

Resto do dia livre para relaxar na praia. Á  

noite descubra a alegria da cozionha 

goan num jantar buffet delicioso. 

Alojamento em hotel.  

  

 

 

 

Dia 5. Goa 

Neste dia após pequeno almoço vamos 

explorar o Norte e Sul de Goa. Ao final do dia 

iremos visitar “ aldeias piscatórias” que fazem 

parte do património cultural de goa. Estas aldeias desenvolveram – se na zona do hotel  formando um 

cenário perfeito para um final de dia numa rústica atmosfera. Os artesãos estendem as suas cedas 

enquanto os dançarinos de vila dançam ao som da musica de uma banda local. 

Jantar e alojamento em  hotel.  

 

Dia 6: Goa  

Neste dia teremos tempo para relaxar na 

praia. Ao final da tarde podemos disfrutar de um 

churrasco de marisco na praia.pºoderemos ter 

oportunidade de jantar sob um ceu de estrelas 

enquanto saboreamos lagostas suculentas, 

camaroes, junto a tantas outras delicias em grande quantidade oferecidas pelos melhores chefes de Goa. 
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Podemos também cozinhar a nossa comida enquanto ouvimos os músicos locais envolvendo-nos num 

momento magico. Alojamento em 

hotel.  

 

 

Dia 7. Goa – Hampi 

Após pequeno almoço  daremos 

inicio a uma longa viagem de 

autocarro e comboio rumo a Hampi.  

 

 

 

Dia 8. Hampi 

Hampi é uma vila antiga no sul do 

estado indiano Karnataka. È dotada de 

numerosas ruinas de complexos de 

templos do imperio Vijayanagara. Na 

margem sul do rio Tungabhadra 

encontramos o templo hindu de Virupaksha  do seculo 7 , perto do Bazar Hampi. Uma carruagem de pedra 

esculpida elava-se em frente a um grande templo de Vittala.No sudoeste de Hampi , o santuário do Urso 

daroji é a casa do Urso – pregusoço, uma espécie de urso insetivoro indiano. Jantar e noite em comboio 

com destino a Bangladore. 

 

Dia 9. Bangalor – Cochin 

Vamos em direção a Cochim, a 

maior cidade do estado de Kerala. 

Á chegada teremos um dos nossos 

representantes que nos levará ao 

hotel. Durante a tarde vamos 

visitar a cidade e seus respetivos 

monumentos: Sinagoga Judaica, 

Igreja de S. francisco, o Palacio 

alemão, as redes de Pesca Chinesa, etc. 

Ao final do dia podemos aproveitar o luar num passeio de barco nas águas de Kerala que faz parte de 

uma das melhores partes da viagem. Seremos transportados num ferry espaçoso e especialmente 
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decorado, completando assim o charme do passeio na sua totalidade. E por fim, testemunharemos um 

espetáculo de fogo de artificio distribuído pelas ilhas das águas de Cochin. Jantar e alojamento em  Hotel. 

 

Dia 10. Cochin – Allepey  

A atração turística mais 

importante em Alleppey é o 

cruzeiro de lazer pelas áreas 

alagadas rodeadas de coqueiros. 

Alleppey, uma das zonas mais 

exóticas e turísticas do estado de 

Kerala é mais conhecido como a “ 

Veneza do Oriente” graças aos 

seus labirintos de água, lagoas e 

aos canaos de água corrente que a atravessam, sendo considerada um paraiso aquático. O guia de viagem 

da cidade é uma optima ferramentapara conhecer e saber como lá chegar, as atrações que podemos 

encontrar, os festivais que por lá acontecem, a melhor altura para ir e as excursões possíveis para se fazer.  

Esta cidade foi fundada por Raja Keshawa Das, um ministro do reino de Dharmaraja ( séc.XXVlll). 

 

Dia 11. Alleppey – Kochi – Chennai 
Após pequeno almoço seguimos até Cohin onde vamos apanhar o voo para Chennai. 
Bem vindos a Chennai, a quarta maior cidade da India. Anteriormente conhecida como Madras ou 

Madarasapatinam, é a capital do 
estado indiano de Tamil Nadu, 
localizado  na costa Coromandel, 
na Baia de Bengala. Com os seus 
edifícios históricos, longas praias 
de areia, centros culturais, 
artísticos e grandes parques, a 
cidade oferece muitos locais 
interessantes para os visitantes. 
De tarde iremos fazer um passeio 
pela cidade de Chennai visitando o 
Forte de São Jorge, o Kapileshwara 
e o Templo de Mylapore e 
finalmente a Marina Beach a 

segunda maior praia do mundo. O Forte de St: George foi provavelmente o primeiro estabelecimento 
britanico na Índia, é uma estrutura arquitetónica incrível que atualmente alberga um museu, a magnifica 
igreja de St. Mary, o Tamil Nadu Government, um memorial de guerra, um farol e outras reliquias. Uma 
visita obrigatória para todos os amantes de historia e arquitetura. 
O Templo Kapileshwara foi construído  por Pallava no século VIII: Localizado em Mylapore, a sua 
arquitetura  mostra o estilo dravídico dedicado ao Lord Shiva, um dos Deuses hindus mais importante. 
Dentro do templo podemos ver estatuas de muitos outros deuses hindus. 
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A famosa Marina Beach, o orgulho de Chennai, é a segunda praia mais longa do mundo e possui uma 
ampla orla arenosa. Pode se ver estatuas dos 
heróis desde a cultura Tamil á Samadhi, 
como por exemplo os grandes lideres Anna e 
MGR.  
Podemos caminhar pela praia e ao fim do dia 
relaxar edegustar o crocante Sundal e o 
Murukku. Apreciar o por do sol e o nascer do 
sol da praia é uma experiencia fascinante. 
O resto da noite é de lazer para explorar a 
cidade.  Alojamento em Hotel. 
 
 
 

Dia 12. Chennai – Pondicherry  

Neste dia iremos viajar áte á cidade de Pondicherry ( Cerca de 7 Horas – 275 Km) . O nome Pondicherry 

é uma interpretação Francesa do nome original Pondicheri, que significa “ assentamento”  de assentar 

num local.  

A viagem ate la é como uma grande celebração 

presente do seu interessante passado. Ao 

chegarmos faremos chek in  no hotel.As atrações 

ao longo da costa de 32 km, praias com palmeiras , 

remansos, vilas piscatórias, resorts, o Sri 

Aurobindo Ashram, a cidade internacional de 

auroville, a avenida francesa e seu património, etc. 

Boa comida, bom vinho e uma grande aventura 

nos esperam aqui. 

Durante a tarde vamos visitar a zona de Auroville e a igreja do Sagrado Coraçao de Jesus. Auroville é um 

município perto de Pondicherry pensada por Aurobindo, um revolucionário que se tornou  um líder 

espiritual durante a luta da India pela liberdade. A inspiração deste conceito de cidade nasceu com a dupla 

filosofia de Aurobindo e uma personalidade a que chamaram a mae por ter sido a fundadora oficial da 

cidade.Esta senhora chamava se Mirra Alfassa que viveu em frança e estudou ocultismo. A sua vida esteve 

sempre ligada ao espiritismo, e quando ouviu falar de Sri Auribindo, deslocou se até Pondicherry para o 

conhecer  pessoalmente. Foi assim que a magia aconteceu. 

Inicialmente , as suas ideias originaram a sociedade de Sri Aurobindo em pondicherry, persuadindo o 

governo de índia a aceitar e apoiar o projeto que mais tarde recebeu o apoio total de UNESCO ( 1966). 

Aurobindo apelou á regeneraçao espiritual da Índia como sendo o caminho do próprio pais. 

Resto da noite será de lazer.  Alojamento em Hotel. 
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Dia 13. Pondicherry 

O dia hoje será livre, de laser para 

explorar esta maravilhosa cidade que 

tem um rico património cultural francês. 

 Alojamento em hotel.  

 

 

 

Dia 14. Partida de Chennai 

Este é o nosso último dia da viagem, a despedida da nossa “ odisseia” pelo incrível Sul Da India e 

seguimos para aeroporto de Chennai para dar inicio há nossa viagem de regresso Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 15. VOO REGRESSO EUROPA 

 

 

FIM DE VIAGEM 
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CONDIÇOES GERAIS 

 Data da viagem, de 14 a 28 de Outubro de 2018. 
 

 O número de mínimo de participantes é de 10 viajantes, e máximo 15. 
 O alojamento será em Hotel 4 Estrelas a exceção de Bombaim que é de 3 estrelas  . 

              Inclui visto da India . 
 Inclui todos os almoços e jantares, desde que não estejamos em transito . 
 Será uma viagem aventura pelo que cada um irá com espírito aberto para tal, é um programa para 

pessoas habituadas a caminhar. 
 Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do percurso, horas ou 

locais a visitar, por exemplo ajustarmos com o estado de tempo, sem que isso vá alterar o preço 
final. 

 Em caso de cancelamento, haverá despesas a pagar efetuadas pela agência. 
 O pagamento da viagem terá de estar pago na totalidade até 30 de Setembro de 2018. 
 A inscrição da viagem deverá ser acompanhada do sinal de 400 euros. 
 Inclui seguro de acidentes pessoais, não inclui seguro de cancelamento. 
 Não inclui 50 euros de gorjeta por pessoa a pagar localmente ao guia. 
 O preço da viagem será de 3100.00 euros em quarto duplo. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME:  

MORADA:  

CÓDIGO POSTAL:  LOCALIDADE:  

  
 

  

PASSAPORTE Nº    DATA DE VALIDADE: 
DATA DE EMISSÃO : 

 

CARTÃO DE CIDADÃO 
Nº: 

 DATA DE VALIDADE:  

DATA DE NASCIMENTO:  ESTADO CIVIL:  

TÉLEMOVEL:  EMAIL:  

PESSOA DE CONTATO:    

 

 
 

MODO DE PAGAMENTO 
 
NÚMERO DE 
MENSALIDADES: 

 VALOR DAS 
MENSALIDADES: 

 

TOTALIDADE DA VIAGEM:    

 
 
 

DATA: …. /…. /…. 
 
ASSINATURA 
 
TOUR LIDER: CARLOS GARCIA  
CONTACTO: 915601814  
E-MAIL: wegoadventures@gmail.com 
NIB: 003500810030059720015  
IBAN: PT50 0035 0081 00300597200 15. 
 

 

 


