
Incluindo transporte aéreo em classe Y, Lisboa / Nova Delhi e volta, 
assistência Quinto Império ao longo de toda a viagem, acompanhamento 
Quinto Império , alojamento em hotéis de 4**** em regime de meia-
pensão, visita á maior mesquita da Ásia, em Nova Delhi, ao Templo 
Dourado dos Sikhs em Amritsar,  a vários mosteiros budistas na região 
de Dharamshala (sede do governo tibetano no exilio e local onde vive 
habitualmente o Dalai Lama), visita  a Agra e ao famoso Taj Mahal, 
Forte Vermelho, Varanasi e a sua celebre procissão noturna, Bombaim  
e finalmente Goa, onde teremos uma cerimónia religiosa junto ao 
túmulo de São Francisco de Xavier, além de muitas outras visitas.  Esta 
viagem terá percursos em comboio, jeep, autopullman, bem como 
alguns e voos internos. Estão incluídas todas as visitas bem como 
algumas conferências em locais de particular interesse. 

€2.490 
pp em duplo

€ 480 pp suplemento alojamento individual.
Para um mínimo de 30 participantes.
Não incluídos (vistos, extras nos hotéis, gratificações, bebidas 
durante as refeições, e outras despesas de caracter pessoal).

21 de Abril 
a 3 de Maio 2015 Índia
das religiões

Informações e Pré-reservas / Lugares limitados:
Madalena Costa Guerra 
m.costaguerra@hotmail.com 
TM: 00 351 917 555 197 

VIAGENS  HISTÓRICAS
e CULTURAIS

Condições Gerais
As viagens da “Quinto Império Viagens” são da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo – Av Valbon, 28A, 2750-
508 Cascais, contribuinte nº 502 381 787, sociedade por quotas com capital de cem mil euros, registada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o nº 1697, com o alvará concedido pela DGT nº 88/553, inscrita no RNAVT com o nº 1967, e e 
organizadas ao abrigo do Dec. Lei nº 198/93, que regulamenta a actividade das Agências de Viagens e Turismo.

Viagem organizada 
em parceria 
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