
SPITI
P E L A  T E R R A  D O  M E I O

E N T R E  A  Í N D I A  E  O  T I B E T E

2.990€ | 14 dias
VOOS INCLUÍDOS

Voos com partida de Lisboa e do Porto

Junho, Julho, Agosto e Setembro
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desde



VALE SPITI
P E L A  T E R R A  D O  M E I O Uma viagem pela terra do meio entre a Índia e o

Tibete, onde a cultura tibetana permanece
preservada.

Esta é considerada a área menos povoada da
Índia, um deserto montanhoso impactante, de
gente sorridente e afável que vive nesta região
remota uma vida muito diferente da nossa.

No sopé das montanhas, este circuito vai
permitir-lhe desvendar mosteiros Budistas com
milhares de anos, pernoitar em minúsculas aldeias
de gente acolhedora que lhe abre as portas das
suas casas, mergulhar numa cultura muito
diferente.

Uma viagem profundamente inspiradora, onde a
montanha e as gentes que lá vivem convidam à
contemplação e reflexão.
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2.990€ | 14 dias
SUPLEMENTO SINGLE: +790€

Passagem aérea em classe económica ida e volta Lisboa ou
Porto para Delhi em voo regular, com uma peça de bagagem de
porão até 23 kg  e respetivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível
Voos domésticos em classe económica ida e volta Delhi /
Chandigarh, com direito a 15kg de bagagem de porão e
respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível
Seguro de Assistência em Viagem + Cancelamento plano
Mochileiro da IATI com cobertura COVID-19
Apoio pré-viagem, assim como durante toda a estadia na Índia
Permissão para viajar em território protegido (ILP)
Circuito privado de 8 dias em carro Toyota Innova com
motorista
Guia local privado durante 9 dias de Shimla a Chandigarh (em
Inglês)
Guia local na tour a Old Delhi (em Inglês)
Alojamento 13 noites em Hoteis, Guest Houses e Homestays em
regime de meia pensão (pequeno-almoço e jantar incluídos -
refeições exclusivamente vegetarianas)
Todos os transfers na Índia
Todas as entradas, atividades e visitas mencionadas no
programa

Bebidas às refeições (exceto água que está incluida)
Almoços (valor médio por refeição = 4€)
e-Visa 30 dias turismo = 25 USD
Gorjetas, donativos, extras de caráter pessoal
Tudo o que não esteja mencionado como incluído

e-Visa (25USD)
Passaporte válido

Eventuais gastos extraordinários originados por alterações de
percurso devido a fatores de cariz natural que por vezes
ocorrem na região dos himalaias e que originam bloqueios de
estradas ou quaisquer outros são da responsabilidade do
viajante.

INCLUÍDO

NÃO INCLUÍDO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A partir de 22/11/2022 deixou de ser obrigatório Certificado de
Vacinação primária ou relatório negativo ao teste dRT-PCR COVID-
19.

NOTAS
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4º a 11º DIA | VALE SPITI
Partida de manhã cedo em carro privativo
com motorista e guia locais pelos caminhos
sinuosos dos Himalaias, em direção ao Vale
Spiti. Estes dias são todos passados em
estradas no meio de um deserto
montanhoso, estranhamente hipnotizante. 
As paisagens vão-se alterando, conforme se
mergulha no Spiti. A sensação pode ser a de
se estar num outro tempo, sem tempo
definido, talvez no passado ou até mesmo no
futuro…
Estes dias são passados a visitar aldeias,
conhecer famílias com costumes muito
diferentes dos nossos, descobrir mosteiros
Budistas com milhares de anos. Estamos na
Índia, mas a cultura e os costumes são
Tibetanos. 
Lamas abrem as portas de Mosteiros, alguns
dos mais antigos do mundo, quase intocados,
onde se escondem tantas riquezas: pinturas
feitas com tintas naturais cuja cor está
desbotada pelo passar dos séculos, estátuas
impressionantes de Bodhisattvas, centenas
de Tangkas,…  

1º DIA | PORTUGAL - ÍNDIA
Comparência no aeroporto do Porto ou
Lisboa (conforme opção escolhida),
formalidades de embarque e partida com
destino a Delhi (1 escala). Chegada a Delhi à
noite. Transfer para o hotel.

2º DIA | DELHI - SHIMLA
Este dia é passado em viagem: transfer para
o aeroporto, voo doméstico com destino a
Chandigarh  e transfer do aeroporto de
Chandigarh para hotel em Shimla.

3º DIA | SHIMLA
Encontro com o guia local que o vai
acompanhar durante toda a tour no Vale
Spiti e primeira imersão na Índia. Visita ao
templo dedicado ao Deus Hanuman, no
meio da floresta. E visita à pitoresca cidade
de Shimla, outrora a capital de verão dos
Britânicos por causa do seu clima temperado
e das suas vistas cénicas. 
Primeiras compras, jantar e deitar cedo, já
que no dia a seguir a aventura rumo ao Vale
Spiti começa.

ITINERÁRIO
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A religião e a espiritualidade não está só presente nestes
lugares, mas também - e especialmente - na vida
quotidiana deste povo.
As paisagens são deslumbrantes, mesmo sendo áridas, as
aldeias são apaixonantes. No carro, nas muitas horas de
viagem diárias necessárias para atravessar esta zona, há
espaço para reflexão sobre as experiências desta viagem
e os desafios que a vida moderna oferece, em silêncio.
Numa das aldeias, existe o Posto dos Correios mais alto
do mundo, de onde é possível enviar um postal para casa.
Postal esse que chegará, provavelmente, alguns meses
depois. 
Algumas noites são passadas em casas de famílias onde
também é servido o jantar, no chão, junto à salamandra,
outras em Guest Houses simples, mas acolhedoras. Vai
conhecer monges e monjas, vivemos experiências
inesquecíveis.
No final, de regresso a Chandigarth, onde é passada a
noite e o guia e motorista despedem-se.

12º DIA | CHANDIGARH - DELHI
Transfer para o aeroporto, voo doméstico com destino a
Delhi, onde será passada a noite.

13º DIA | DELHI
De manhã, tour em Old Delhi com guia local onde irá
experimentar as especialidades locais vegetarianas de
street food. Isto enquanto explora o maior mercado de
especiarias da Ásia, passeia por alguns pontos turísticos e
absorve a agitação das ruas e ruelas de Old Delhi a pé de
de rickshaw. 
A tarde é livre para últimas compras e visitas, antes do
transfer para o Aeroporto Internacional e voo
internacional de regresso a casa.

14º DIA | PORTUGAL
Chegada a Lisboa ou Porto.
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Os preços variam consoante as datas escolhidas, deve solicitar um orçamento para diana@macroviagens.pt
Suplemento single a partir de +790€;
Época para a realização deste programa: apenas Junho, Julho, Agosto e Setembro;
Preços especiais para grupos acima de 4 pessoas;
Caso pretenda partir de outro aeroporto que não Lisboa ou Porto, pode ser possível, fale connosco;
Caso pretenda uma extensão (para conhecer outros locais da Índia), peça-nos um orçamento.

Pagamento de sinal de 70%. Os restantes 30%, até 60 dias antes da data de partida. Caso a reserva seja feita
com menos de 60 dias antes da data de partida, deve ser efetuado pagamento de 100% do programa.

Este programa incluí um Seguro de Assistência em Viagem com cobertura Cancelamento até 2.000€ (inclui
COVID-19 e outras doenças). Consulte as condições aqui;
Se a desistência ocorrer até 60 dias antes do início da viagem, será feito reembolso de todos os valores
pagos, deduzido dos valores que não possam ser recuperáveis junto dos fornecedores;
Caso a desistência ocorra entre 60 e 30 dias antes do início da viagem, será feito reembolso de todos os
valores pagos em voucher com a validade de 1 ano a utilizar em viagens organizadas pela Macro Viagens,
deduzido dos valores que não possam ser recuperáveis junto dos fornecedores;
Caso a desistência ocorra com menos de 30 dias antes da data de início da viagem, não há lugar a reembolso;
Poderá optar por ceder a sua reserva, fazendo-se substituir por outra pessoa, desde que os parceiros
envolvidos aceitem a alteração;
A penalização dos voos, depois de emitidos, será de acordo com as regras da tarifa;
Aos valores recuperáveis, poderão ser subtraídos gastos de gestão que a Macro Viagens tenha tido para a
obtenção das reservas e ainda um valor que poderá ir até 15% do total do preço dos serviços em causa;
O viajante tem o direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma, sem pagar qualquer taxa
de rescisão, mas sem direito a indeminização, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no
local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o
transporte dos passageiros para o destino.

PREÇOS, DATAS E AEROPORTOS

RESERVA

CANCELAMENTO - CONDIÇÕES PARTICULARES
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CONDIÇÕES

https://www.iatiseguros.pt/seguros-viagens/13340/seguro-viagem-iati-mochileiro/
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Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo
contrato.
Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato.
Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem
comunicar com o organizador ou a agência de viagens.
Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente,
mediante o pagamento de custos adicionais.
O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de aumento de custos específicos (por exemplo, do preço
do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias antes
do início da viagem organizada. Se o aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode
rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do
preço em caso de redução dos custos relevantes.
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão e obter o reembolso integral dos pagamentos
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do
preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao
reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização.
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de rescisão antes do início da viagem organizada, em
circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a
viagem organizada.
Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante o
pagamento de uma taxa de rescisão adequada e justificável.
Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos significativos da mesma conforme acordado,
terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato
de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do contrato,
esta falta de conformidade afete consideravelmente a execução da viagem organizada e o organizador não supra esta
falta.
Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma indemnização por danos em caso de incumprimento
ou de execução deficiente dos serviços de viagem.
O organizador e o retalhista têm de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades.
Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamentos serão reembolsados.
Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver
incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajantes. 

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA PARA CONTRATOS DE VIAGEM ORGANIZADA
 

A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma viagem organizada na aceção da Diretiva da (UE)
2015/2302.
Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da União Europeia aplicáveis às viagens organizadas. A Macro Bio
Unipessoal LDA, doravante designada por MACRO VIAGENS, com sede no Monte do Almo, Caixa Postal 61 – 7100-580
Santo Estêvão (ETZ), matriculada na Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C. (Registo Nacional de Pessoas Coletivas)
com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 514507578 e Registo Nacional de Agências de Viagem e Turismo
(RNAVT) Nº 7304 no Turismo de Portugal, é plenamente responsável pela correta execução da globalidade da viagem
organizada.
Além disso, conforme exigido por lei, a MACRO VIAGENS tem uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha
efetuado e, se o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja declarada
insolvente.
Mais informações sobre os principais direitos ao abrigo do Diretiva da (UE) 2015/2302. Clicando na hiperligação, o viajante
receberá as seguintes informações:
Direitos essenciais previstos na Diretiva da (UE) 2015/2302

A MACRO VIAGENS subscreveu uma proteção, em caso de insolvência, com o FUNDO DE GARANTIA DE VIAGENS E
TURISMO (FGVT). Se for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da MACRO VIAGENS, os viajantes podem
contactar esta entidade devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal I.P, entidade responsável pelo respetivo
acionamento: Turismo de Portugal, I.P. / Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa / Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 /
info@turismodeportugal.pt
A Diretiva (UE) 2015/2302, conforme transposta para o direito nacional, está disponível para consulta clicando aqui.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PT
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