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INCREDIBLE INDIA ! 
 

File 18-075 
 

21 DE ABRIL A 4 DE MAIO 2018 

 

UMA VIAGEM PARA OS 5 SENTIDOS 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 

21 de abril 2018 - LISBOA – BOMBAIM 

Comparência no aeroporto de Lisboa para cumprir formalidades de embarque 

11h30 Partida voo TK 1756 para Istambul 

18h10 Chegada a Istambul 

19h55 Partida voo para Bombaim  

 

22 de abril 2018 - BOMBAIM / DAMÃO 

04h40 - Chegada ao aeroporto de Bombaim, 

recolhidas as bagagens e passados pela 

alfândega, seremos recebidos pelo nosso 

representante local. Um simpático indiano vai-

nos dar as Boas-Vindas com um colar de flores 

vermelhas, cumprindo assim o famoso ritual 

Mouli. É um gesto simpático que seguramente 

nos deixará com um sorriso nos lábios. Daqui 

seremos encaminhados para o nosso autocarro de luxo e climatizado, como aliás em todas as deslocações 

na Índia.  

Bombaim ou Mumbai como passou a ser conhecida, foi dada em dote a Carlos II de Inglaterra aquando 

do seu casamento Dª. Catarina de Bragança (filha de Dom João IV). Posteriormente a East India Company 

fez um acordo com a coroa inglesa, e ao cabo de alguns anos transformou esta meia dúzia de aldeias de 

pescadores num dos portos mais importantes da Índia.  

Check-in, e instalação nos quartos 
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Ao principio da tarde partida de autocarro para 

Damão (180 kms cerca de 4h30 a 5 horas de 

caminho), passando pelas ruínas do Forte de 

Bassaim, que fica a cerca de 50 kms a norte de 

Bombaim, já no Mar Arábico. Pertenceu aos 

hindus Devgiri Yavadas até 1317, tendo depois 

passado para as mãos dos reis locais do Gujarat 

que eram muçulmanos. Mais tarde com a 

chegada dos portugueses, foi aí construído um 

forte e este local transformou-se num 

importante entreposto comercial. Depois de 

sucessivos ataques da dinastia Mugol, caiu nas mãos dos Marathas em 1739, tendo sido depois ocupado 

pelos ingleses. Durante a ocupação portuguesa, Bassaim atingiu um esplendor e uma riqueza que nunca 

mais viria a conhecer.  

Depois de uma curta visita a estas impressionantes ruinas continuamos para Damão. 

 

Damão é uma cidade da Índia, tendo sido sede de distrito 

do antigo Estado Português da Índia. Tem 72 km² e cerca 

de 114 mil habitantes. 

Situada na costa do golfo de Cambaia, era um dos três 

concelhos que constituíam o distrito. Dadrá e Nagar-

Aveli (enclaves no território indiano) eram os outros dois 

concelhos de Damão. O antigo concelho de Damão era 

constituído pelas freguesias de Damão Grande (Moti 

Daman), Damão Pequeno (Nani Daman) e Sé. 

 

O primeiro contacto dos portugueses com Damão deu-se em 1523, quando chegaram ali os navios de 

Diogo de Melo. Em 1534, o vice-Rei D. Nuno da Cunha enviou António Silveira arrasar os baluartes 

mouriscos de Damão, por saber que se situavam ali os estaleiros e as demais instalações necessárias ao 

apetrechamento das frotas islâmicas que vinham dar combate às armadas portuguesas. Também seria 

enviado a Damão o capitão-mor Martim Afonso de Sousa, para bombardear e destruir as fortificações 

islâmicas.  
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Mas só em 1559 viria a ser definitivamente tomada a cidade de Damão, pelo Vice-rei D. Constantino de 

Bragança. Chegada a Damão ao fim da tarde 

Jantar e alojamento em Damão 

 

23 de abril 2018 - DAMÃO 

Pequeno almoço e visita a Damão da parte da manhã. 

Á tarde podemos disfrutar da praia que fica mesmo em frente ao hotel 

Jantar e alojamento em Damão 

 

24 de abril 2018 - DAMÃO / BOMBAIM / DIU 

Pequeno almoço em Damão. 

05h00 Saída com destino a Bombaim, em percurso de autocarro, de cerca de 180km 

10h00 Chegada a Bombaim 

12h00 Saída voo AI 9623  

13h05 Chegada a Diu, assistência e transfer para o hotel.  

Jantar e alojamento em Diu 

 

25 de abril 2018- DIU 

Pequeno almoço em Diu 

Diu é um verdadeiro paraíso ao sol, situada a sul da 

Península do Gujarat, perto do local de nascimento de 

Ghandi. Diu foi governada desde tempos imemoriais por 

uma série de dinastias, sendo também portuguesa até 

1961. Foi palco de batalhas e lutas sangrentas, tendo-se aí 

escrito a sangue algumas das páginas mais heroicas da 

nossa história. Os cercos de Diu imortalizaram o nosso 

primeiro Vice-Rei Dom Francisco de Almeida.  

Dedicamos todo o dia de hoje á visita de Diu. 

 

 

 

 

mailto:ana@quintoimperio.com


                                                                                                                    11-01-2018 
 

 

 

”  

Programa para amantes de missão, cultura e aventura 

T +351 218 820 105      M: ana@quintoimperio.com 

  5/16 

 

 

Iremos visitar a Igreja de São Francisco. Esta igreja foi construída 

em 1593 e mantem o culto. O seu claustro é presentemente 

utilizado como hospital.  

Visitamos também o Sacro Museu de São Tomás e a imponente 

fortaleza de Diu construída entre 1535 e 1541 e imortalizada 

pela heroicidade com que resistiu a vários cercos otomanos e às 

suas poderosas armadas. Esta fortaleza é de uma grande 

imponência, tendo no seu interior um enorme farol. Aqui foi 

imortalizado o nome do nosso primeiro Vice-Rei, Dom Francisco 

de Almeida. 

 

Tem também uma serie de canhões nas suas ameias, 

deixando adivinhar as duras batalhas que aqui se 

travaram.  

Iremos dar um passeio pelo pitoresco Bairro de 

Baneanes, com as suas casinhas e uma miríade de 

artesãos, que continuamente nos interpelam, alguns 

ainda em português. 

Á tarde se houver tempo podermos dar um 

mergulho na praia 

Jantar e alojamento em Diu. 
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26 de abril 2018 - DIU – BOMBAIM - GOA 

Pequeno almoço no hotel. 

Transfere para o aeroporto de Diu para embarque 

no voo com destino final em Goa. 

13h35 Saída no voo AI 9624 rumo Bombaim 

14h40 Chegada e trânsito no aeroporto 

16h50 Saída voo AI 661 com destino a Goa 

18h00 Chegada a Goa 

Após as formalidades de desembarque, encontro 

com o nosso representante local e transfere para o 

hotel em Pangim (capital de Goa ) 

20h00 Jantar e alojamento no hotel. 

 

 

27 de abril 2018 - GOA 

08h00 Pequeno almoço e dia inteiramente livre 

Sugerimos um passeio pela cidade de Panjim, pois 

o hotel é muitíssimo central, fica mesmo no 

coração da capital.  Poderá também optar por 

conhecer A Fortaleza da Aguada localizada no 

extremo sul da praia de Sinquerim, em Candolim, 

concelho de Bardez, distrito de Goa Norte, 

localmente conhecida como Fort Aguada. 

Integrava um vasto complexo fortificado, iniciado 

no século XVI por portugueses como primeira 

defesa da barra do rio Mandovi, acesso a Goa, então 

capital do Estado Português da Índia. A sua 

denominação deve-se a que era ao abrigo de suas 

muralhas que as embarcações faziam a "aguada", 

ou seja, obtinham o suprimento de água potável, de 

três fontes. 

20h00 Jantar e alojamento no hotel 

mailto:ana@quintoimperio.com


                                                                                                                    11-01-2018 
 

 

 

”  

Programa para amantes de missão, cultura e aventura 

T +351 218 820 105      M: ana@quintoimperio.com 

  7/16 

 

 

28 de abril 2018 - GOA / COCHIN 

08h00 Pequeno almoço no hotel, dia livre. 

Podem por exemplo visitar a cidade velha de Goa onde São Francisco de Xavier se encontra sepultado. 

Com a famosa Basílica do Bom Jesus, local de peregrinação para 

Católicos, Muçulmanos e Hindus, que vêm aqui prestar 

homenagem a São Francisco de Xavier. No dia do santo costuma 

haver a procissão que leva o corpo impoluto do santo até à Sé 

Catedral de Santa Catarina.   

Outro local imperdível é o Museu de Arqueologia onde se 

encontra a celebre coleção de retratos de todos os Vice-reis da 

Índia. Uma curiosa 

coleção que o 

governo indiano 

em boa hora mandou guardar e agora expor. Esta coleção 

não exclui Salazar, que para eles foi o último “vice-rei” de 

Portugal. Daqui sugerimos que siga para a Igreja do 

Monte, mandada construir por Dom Afonso de 

Albuquerque, para celebrar a tomada de Goa em 1505, e 

em cujo altar-mor se encontra o túmulo de Garcia de Sá e sua mulher, a primeira mulher portuguesa a 

por os pés em Goa. 

 

Esta igreja representa um belo exemplo do manuelino local.  

Obriga a andar cerca de 300 metros a pé.  

Na volta poderá passar pela Igreja de São Caetano e 

obviamente pelo Arco dos Vice-Reis. Se houver tempo visite 

as velhas ruinas do Convento dos Agostinhos e a sua torre 

altíssima ainda de pé. 

Almoço livre. 

 

Passeie pelo Bairro das Fontainhas, onde cada esquina e cada casa parecem que ainda falam português. 

Podemos entrar na Igreja da Imaculada Conceição.  
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Depois do jantar transfer para a estação de 

comboios de Goa e partida para Cochin. 

Viva a experiência de uma noite a bordo de 

um dos comboios mais típicos deste país. 

Às 23h35 saída do comboio Netravati 

Express para Cochin.  

Dormida a bordo do comboio. 

 

  

 

29 de abril 2018 - COCHIN 

14H25 Chegada a Cochin e transfer para o nosso hotel. 

Cochin, é a maior cidade do estado 

de Kerala, na Índia, cerca de 220 km 

a norte da capital do estado, 

Thiruvananthapuram. Fez parte do 

Estado Português da Índia entre 1503 

e 1663. Hoje pertence ao distrito de 

Ernakulam. É ainda a maior cidade da 

Índia que não tem mais de metade 

dos habitantes professando o 

hinduísmo.  

É um dos principais portos na costa 

ocidental do país. Tem cerca de 600 000 habitantes, e a sua área metropolitana, mais de 1 500 000 

habitantes, tornando-a a maior área urbana de Kerala. 
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Entre os muitos pontos históricos da cidade, relacionados ao 

início do período da exploração global, destacam-se a Igreja de 

São Francisco, onde foi sepultado Vasco da Gama 

(posteriormente transladado para Portugal), a Fortaleza de 

Cochim, e a Sinagoga de Paradesi, construída em 1568. 

20h00 Jantar e alojamento no hotel. 

 

30 de abril 2018 - COCHIN 

08h00 Pequeno almoço no hotel. 

Durante a manhã continuação da visita a Cochin. 

Iremos encontrar as famosas 

Cheenavala. Acredita-se que os 

antigos comerciantes da corte de 

Kublai Khan introduziram estas redes 

aqui, tendo sindo primordial para o 

desenvolvimento da arte piscatória 

nesta zona. 

 

  

A tarde é livre. Á noite sugerimos uma ida ao antiquíssimo teatro 

indiano de Cochin, percursor do teatro inglês, e mestres na arte da 

maquilhagem. 

Aqui poderemos descobrir a veia artística de um povo que não 

nega as suas origens. 

20h00 Jantar e alojamento no hotel.  
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01 de maio 2018 - COCHIN – CALCUTA 

Pequeno almoço no hotel. 

Em hora a combinar saída para o aeroporto para embarque com destino a Calcutá. 

10h35 Saída voo 6E 172 para Calcutá.  

15h10 Chegada a Calcutá e transfer para o 

hotel. 

Calcutá é a capital e maior cidade do estado 

de Bengala Ocidental, na Índia. Situada 

junto às margens do rio Hooghly, no leste do 

país, perto da fronteira com o Bangladesh, 

Calcutá é a quinta cidade mais populosa da 

Índia, depois de Dehli e Mumbai. A sua 

região metropolitana estende-se por 1 886 

quilômetros quadrados, reunindo mais de 14 112 536.  Fundada em 1690 pela Companhia Inglesa das 

Índias Orientais foi capital da Índia britânica de 1833 a 1912.  

20h00 Jantar e alojamento no hotel 

 

02 de maio 2018 - CALCUTA 

Pequeno almoço no hotel. 

Dia livre.  

Hoje iremos fazer uma visita à Casa da Madre Teresa de 

Calcutá que fica a cerca de 15 minutos a pé do nosso hotel. 

Será uma experiencia especial e que seguramente irá 

marcar esta viagem de uma forma muito especial. 

Jantar e alojamento no hotel. 
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03 de maio 2018 - CALCUTA – BOMBAIM 

Pequeno almoço no hotel, e resto do dia livre. 

Podemos deixar as malas no hotel até hora da partida. 

Em hora a combinar, saída para o aeroporto 

17h00 Partida voo 6E 596 para Mumbai 

19h40 Chegada a Mumbai e trânsito 

Transporte para hotel para jantar e pequeno descanso para saída de madrugada para voo com destino a 

Istambul.  

 

04 de maio 2018 - BOMBAIM – LISBOA 

06h20 - Partida voo para Istambul 

10h35 -  Chegada  

11h50 Partida voo para Lisboa 

14h50 Chegada a Lisboa 

 

 

FIM DA VIAGEM 

 

 

 

Hoteis ou equivalentes Site Noites 

Suba International  / MUMBAI www.subahotels.com/mumbai-hotels-suba-
international/ 

 

02 

Gold Beach Resort / DAMÃO  http://www.thegoldbeachresort.in/ 
 

02 

Radhika / DIU www.radhikaresort.com/ 
 

02 

Grand Delmon / GOA  http://grandedelmon.com/ 
 

02 

Travan Court KOCHIN http://travancorecourt.com/ 
 

02 

Ivory Inn / CALCUTA  www.hotelivoryinn.com/ 
 

02 
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Preços e Condições para mínimo de 16 participantes 

• € 3.270 pp em duplo. 

• Suplemento alojamento em quarto individual, € 424 pp 

• 1º Depósito de € 1.100 no ato da inscrição  

• Restante será pago 45 dias antes da partida 

• NIB QUINTO IMPERIO 0033-0000-4543-4106-6450-5 – indicando a referência 18-022 e o nome ou nomes 

dos participantes  

 

Informações e reservas – Ana Bentes- T 21 882 01 05 das 10h00-17h00 / ana@quintoimperio.com 

 

Incluído: 

• Passagem aérea em voos regulares em classe turística (favor tomar nota que o máximo de bagagem 

na India, é de 15 kgs, cada kilo extra será pago diretamente pelos participantes ao preço de min € 3 

por kilo ) 

• Autocarro privativo para todas as deslocações mencionadas no programa 

• Acompanhamento nosso agente local apena durante os transfers 

• Alojamento em hotéis turísticos, em quartos duplos com banho e duche 

• Refeições conforme mencionado no programa (jantares) 

• Todas as taxas e impostos em vigor 

• Seguro de viagem 

 

Não incluído: extras nos hotéis, gratificações aos guias e motoristas, visto entrada na India, extras de caracter 

pessoal, e tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa 
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Condições Gerais 

 

As viagens da “Quinto Império Viagens” são da responsabilidade técnica da Limite Viagens e Turismo – 

Avenida Valbom, 28-A, 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, RNAVT nº 1967, e 

alvará concedido pela DGT nº 88/553, e organizadas ao abrigo do Dec. Lei nº 198/93, que regulamenta a 

atividade das Agências de Viagens e Turismo.  

 

Inscrições 

No ato da inscrição o cliente deverá fazer um depósito, liquidando o restante até 45 dias antes da partida. 

Se a inscrição tiver lugar menos de 21 dias antes da partida, o cliente deverá liquidar a totalidade do valor 

em questão no acto da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores, da 

confirmação da reserva para todos os serviços. A Quinto Império Viagens reserva-se o direito de anular 

qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. 

 

Cessão de inscrição 

O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as 

condições requeridas para a viagem. 

Esta cessão poderá ser feita até 8 dias antes do início da viagem, e os diferentes prestadores de serviços 

terão de estar de acordo com esta alteração. 

Esta situação responsabiliza solidariamente o cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem 

bem como dos encargos adicionais originados. 

 

Desistências 

Se o cliente ou alguns dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a 

mesma dê origem, e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso 

disso, o cliente será reembolsado pela diferença, entre este valor e as quantias já pagas. 

 

Alterações 

Sempre que existam razões que o justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a ordem dos trajetos 

e/ou itinerários, modificar a hora da partida, ou substituir os hotéis previstos, por outros de categoria e 

localização similar. Se alguma circunstância obrigar a suspender quaisquer viagens e/ou serviços, os clientes 

terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 
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Alteração do preço 

Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à 

data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo 

dos transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas, flutuações cambiais. 

Sempre que tal situação se verificar, o cliente será imediatamente alertado, e no prazo fixado pela agência, 

poderá desistir sem custos da viagem, ou optar por uma outra, sendo que os depósitos já efectuados, serão 

obviamente tomados em linha de conta. 

 

Bagagem 

O operador é responsável pela bagagem nos termos legais. 

O passageiro tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora de serviços no momento da 

subtração, deterioração ou destruição da bagagem. 

A responsabilidade do operador só poderá ser acionada mediante a apresentação do comprovativo da 

reclamação prevista no número anterior. 

 

Taxas de Aeroporto 

Quando não incluídas, devem ser pagas localmente pelos passageiros nos aeroportos em que sejam 

exigidas. 

 

Documentação 

O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar (BI, documentação militar, 

autorização para menores, passaporte, vistos, certificados de vacinas necessárias e outros eventualmente 

exigidos). A cédula pessoal não é documento válido para transpor as fronteiras portuguesas. A agência 

declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao 

cliente em país estrangeiro. Nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para a anulação da viagem, 

sendo ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que tal situação provoque. 

 

Horas de chegada e partida 

As horas quando indicadas, são sempre na hora local do respectivo país e de acordo com os horários das 

companhias transportadoras, pelo que estão sujeitam a alteração. Nas viagens totais ou parcialmente 

realizadas em autocarro, as horas indicadas são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-

se os atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios de 

transporte, quer com as empresas transportadoras. 
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Reembolsos 

Depois de iniciada a viagem, não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A 

não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não imputáveis à agência de viagens 

organizadora, e caso não seja substituída por outros equivalentes, confere ao cliente o direito a ser 

reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e dos efectivamente prestados. 

 

Reclamações 

Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência de viagens onde se 

procedeu à reserva e liquidação da mesma, num prazo não superior a 20 dias, após a ocorrência dos factos, 

que deram origem a essa mesma reclamação. As mesmas, e de acordo com a directiva do Conselho da EU, 

só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis, guias, 

agentes locais), durante o decurso da viagem ou estadia, exigindo dos mesmos, respectivos documentos 

comprovativos da ocorrência. 

A Limite Viagens e Turismo Ldª é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens, a quem poderá, 

pois, o cliente recorrer nos termos acima indicados. 

Para tal terá de escrever uma carta endereçada ao: 

 

Provedor do Cliente das Agências de Viagens      

Rua Duque de Palmela, 2 – 2º Dtº   

1250-098 Lisboa        

 

As queixas são objecto de apreciação preliminar, ficando desde já excluídas queixas feitas com má-fé ou 

desprovidas de fundamento. 

As decisões serão sempre comunicadas por escrito à agência em questão, devendo esta corrigir a situação 

irregular num prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão.  

 

Impossibilidade de Cumprimento 

Se por alguma razão alheia à agência de viagens organizadora, houver total ou parcial incapacidade de 

cumprimento de parte essencial da viagem, por motivos que lhe sejam obviamente estranhos, poderá o 

cliente reclamar todos os pagamentos já feitos, ou aceitar uma eventual redução do preço da viagem.  

Se por tais factos, não imputáveis à agência de viagem, se vier a determinar o cancelamento da viagem, 

poderá o cliente optar por outra viagem, sendo que se esta for de preço inferior, será o cliente reembolsado 

pela diferença da mesma. 
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Mínimo de participantes 

Caso não seja atingido o número mínimo de participantes, poderá a agência de viagens cancelar a viagem, 

avisando com pelo menos 8 dias de antecedência os clientes já inscritos, não havendo neste caso, 

responsabilidade civil da agência pela rescisão. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes deste programa e emergentes das 

obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de Responsabilidade Civil Profissional, junto da 

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A., apólice 201-594-4446 no valor de euros 75.000 (por lesado ou 

sinistro), e inscrito no Fundo de Garantia / Turismo de Portugal / nos termos da lei em vigor. 

 

Seguro de Assistência em Viagem 

Apólice 8004-10000002-000-000003 – Generali Companhia de Seguros S.p.A. 

Neste programa as viagens incluem um seguro base que garante as seguintes coberturas: 

 

1. Acidentes pessoais – morte ou invalidez permanente no valor de euros 50.000; 

2. Assistência em viagem – despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro; 

transporte ou repatriamento sanitário de feridos e doentes; acompanhamento da pessoa segura 

hospitalizada; bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia; prolongamento da estadia em 

hotel caso necessário, transporte ou repatriamento da pessoa falecida; assistência em caso de roubo de 

bagagem no estrangeiro; adiantamento de fundos no estrangeiro; cancelamento de viagem depois de 

iniciada, atraso e perda de ligações aéreas. Consulte-nos para informações mais detalhadas. 

     

IVA 

A atividade de agências de viagem tem um regime especial, pelo que não é possível o reembolso do Iva, 

visto que se trata de um pacote turístico. 

 

Controlo de qualidade 

De modo a melhorar constantemente os nossos serviços é importante conhecermos a sua opinião. Desta 

forma agradecemos a entrega do boletim de viagem ao nosso guia, que posteriormente nos entregará para 

análise.  
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