
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viagens ZEN FAMILY  

“Esta viagem da Zen family na Índia Sul  

continua a ser uma das minhas paixões. Quando olho simplesmente 

sorrio em Paz por tanta coisa vivida e partilhada. Adoro partilhar o que 

me apaixona. Divirtam-se com a vida e sejam gratos. 

Adoro a diversidade da viagem e os momentos que se consegue em 

tão poucos dias.... É mais uma fantástica viagem onde guio viajantes 

pela cultura, montanha, savana, arrozais e praia.  

Estes ingredientes são o que marcam cada nova viagem. Adoro as 

diferenças de paisagens e conhecer novas amizades vivendo-as com 

gratidão por mais uma viagem que aconteceu...  

 

As viagens obrigam a sair da zona de conforto e esta é uma delas pela 

intensidade de cada local .... Obrigado a mim por me permitir partilhar 

estas viagens e ser louco o suficiente para levar mais pessoas a 

vivenciar a intensidade da Índia Sul. Gratidão a todos” 

Luis Baião  

Progenitor Zen Family 
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Bem-vindos a uma viagem que vai marcar a tua vida. O desafio é contigo mesm@, a 
distância, as diferenças culturais, a paisagem, são ingredientes que vão marcar a diferença mas 
acima de tudo TU serás o ingrediente principal, TU e o encontro contigo. 
 
Sol, Silêncio e Ser – estes são os ingredientes primordiais e imprescindíveis desta magnífica 
viagem. 
 
Sol – Aquele que nasce sempre a oriente e é lá que estaremos, em perfeita comunhão com o 
seu ciclo, mais perto que nunca do seu nascer, mesmo que ele não apareça todos os dias, 
sabemos que está sempre lá. Sejamos o SOL desta viagem e contagiemos todos com o brilho de 
cada um, da singularidade para o Todo. 
Silêncio – o precioso som do silêncio, porque teremos momentos para o desfrutar e apenas 
sentir a sua imensidão e o bem que faz. Momentos nos quais o nosso silêncio impera, onde 
escutaremos ensinamentos ancestrais e o nosso interior, onde estaremos só connosco mesmo 
rodeados de milhares de coisas e pessoas. 
Ser - porque vamos permitir-nos apenas a ser o que realmente somos, apenas sendo. Sem 
máscaras, sem formatações, sem medos nem bloqueios, Apenas Ser e usufruir dessa liberdade! 
 
Só com estes ingredientes já teríamos uma viagem perfeita, mas a receita não acaba aqui! Faltam 
as Especiarias, elas darão o toque único especial à experiência! 

Imagina que no mesmo local juntas um viajante experiente, um guia com muita experiência, que 
te acompanha 24 horas, dando-te todo o apoio que precisas e passando a sua sabedoria em 
viagem. Já imaginaste? Parece algo maravilhoso de acontecer, não é?  
O Luís Baião e os seus 20 anos de experiência em viagem acompanhar-te-ão nesta aventura pela 
Índia Sul. A viagem que já fez dezenas de vezes mas que abraça sempre como um principiante 
que vê e experiencia tudo como se da primeira vez se tratasse. 
Mais uma vez, já seria perfeito – Não mexe mais! – mas vamos mexer, o Luis não vai sozinho, 
em cada viagem que realiza para a Índia leva sempre um ou mais facilitadores consigo, adora 
fazer-se acompanhar de amigos para que a viagem se torne ainda mais rica para todos. Os 
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facilitadores que nos acompanham, são as nossas mais raras especiarias, que tornarão a viagem 
com um sabor ainda mais inesquecível. Eles são de áreas tão diversas como a Astrologia pela 

mão do experiente astrólogo José Augusto e do Feng Shui a cargo de Alexandre Gama, eles 
contribuem para o nosso auto-conhecimento e para tornar a nossa vida mais rica e com 
propósito. Desta vez acompanhará também o Luis, a sua fiel amiga e mais recente membro da 
equipa Zen Family, Sónia Ribeiro, viajante inexperiente por estas paragens e cheia de vontade 
de partilhar saberes e de absorver partilhas e sabedoria dos viajantes, das gentes locais, da 
natureza. Ela é também a nossa Coach com Alma, Promotora de Felicidade que acompanhará 
também este grupo fantástico em perfeita União com todos.  

 
A Zen family acrescentou todos estes “ingredientes” à magia, ao mundo de cores, odores e 
sabores, para que esta viagem seja uma experiência única e muito enriquecedora. Além de 
viajares por uma cultura diferente e forte, o que já por si te deixará mais rico, tens aqui a 
oportunidade de adquirires conhecimentos nas diferentes áreas de actuação dos nossos 
convidados e crescer interiormente. Viagens e conhecimento são as únicas coisas que nos 
enriquecem cada vez mais, por isso juntamos os ensinamentos dos mestres, a sabedoria dos 

anciãos e a magia do povo (cultura), que mais poderíamos querer!  
 
 
A Índia é um dos países mais cativantes e notáveis do mundo, que deve ser considerado mais 
como um continente do que como um país. Por esse motivo escolhemos uma rota diferente, 
numa zona específica da índia, e que não nos cansamos de repetir. Seleccionamos o que esta 
tem de melhor, o que não está nos roteiros! 

Num país com um festival de cores constante, 
multidões e caos organizado, por vezes 
enlouquecedor, é um privilégio caminhar nas 
plantações de chá, aquietar no silêncio do Parque 
Natural, sonhar na Houseboat, navegar nos 
extensos arrozais, entrar em comunhão com os 
Elefantes, sentir a influência da nossa cultura 
(portuguesa) ainda presente desde a altura da rota 

das sedas, relaxar nas águas do Mar Arábico… 
Esta é uma viagem pouco convencional e que te revelará maravilhas da Natureza, das artes, das 
gentes e de ti próprio. 
 
Entrega-te! 
Vem partilhar sensações, cheiros, paisagens, palavras, sorrisos. Construir momentos cheios de 

intensidade, que sentidos e vividos ao segundo marcam a história de uma vida, da TUA vida, 

prepara-te que ela nunca mais será a mesma! 

 

São estes percursos que realizamos há muitos anos e fazem com que os “de fora” entrem 

descontraidamente nesta aventura e sintam que fazem parte deste misterioso mosaico. Vamos 

apreciar esta magia única que a Índia Sul é capaz de nos revelar. Assim faremos, no retorno a 

um País que tantas emoções nos fez despertar no passado e que nos apaixona a cada vez que lá 

voltamos como se da primeira se tratasse. 

É sempre tempo de mudança!  

É sempre tempo de ser livre! 

É sempre tempo de dias mais felizes!  

É sempre tempo de novas experiências! 

É sempre tempo de AMAR! 
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QUEM SOMOS? 
 

A Zen family começou de uma vontade muito forte de tornar os que estão à nossa volta mais 

felizes, vivendo e experienciando emoções que as levem à sua autenticidade e essência. 

Proporciona a quem a procura retiros, eventos e viagens inspiradoras, com o propósito da 

descoberta e da transformação de cada um, assim como da partilha para o desenvolvimento e 

crescimento de todos. O projecto pretende dar a conhecer sobretudo o melhor que se faz nas 

suas viagens, às mãos do progenitor Luis Baião, experiente viajante e o melhor guia que 

poderiam desejar.  

Viajamos com o propósito da descoberta, da transformação e da partilha e queremos dar a 

conhecer o melhor que descobrimos nas nossas viagens. Permitimos o "à vontade" recusando o 

"à vontadinha". As rotas que fazemos são as mesmas para amigos, familiares ou desconhecidos. 

Partilhamos o melhor das nossas descobertas, o que nos tocou, ao mesmo tempo que poupamos 

outros viajantes dos aspectos mais duros, tudo isto através da aprendizagem e experiência que 

fomos adquirindo ao longo dos anos. Os viajantes têm o privilégio de apenas se permitirem a 

viajar connosco e a sentir cada experiência como sendo única e especial. 

Melhoramos continuamente, esse um dos nossos propósitos, sabendo que uma viagem nunca se 

repete pois nenhum local ou pessoa permanece igual. Com entusiasmo criamos rotas que 

possibilitam em cada viajante, uma viagem dentro de si, entregando-se livremente à natureza, 

a outras gentes e aos seus sentidos.  

O nosso convite é à viagem externa e interna e o desejo é que ela seja o início de uma jornada 

feliz, entre amigos, que escolhem acompanhar-nos e que passam a fazer parte da família! 

 

Conduzimos milhares de pessoas ao longo de mais de 15 anos por viagens e eventos, em que 

habitualmente os participantes descrevem as suas experiências como sendo ricas em significado, 

com alma e de descoberta. 

 

MISSÃO 
Fazemos todos os preparativos, aliados à nossa experiência, 

para assegurar viagens inesquecíveis, únicas e em fluxo. 

Alinhamos previamente, uma imensidão de detalhes, que 

fazem a diferença, para criar condições propícias a viagens 

de vida, a experiências únicas e especiais. Sabendo que a 

vida prepara-se mas não se controla, acompanhamos os 

viajantes na viagem, para dar resposta a todos os 

imprevistos, que inevitavelmente podem ocorrer. 

Acompanhamos os viajantes, sempre com um ou vários 

guias e facilitadores portugueses, durante a viagem, tendo sempre o apoio de guias locais em 

cada um dos vários destinos. 

Como nem só de viagens vive o Homem, foi criado por Daniela Ricardo (Chef, professora e 

consultora Macrobiótica, autora do livro "Viagens da Comida Saudável") com o apoio de Luis 

Baião o projecto aBioFamily que alia a todos os eventos da Zen Family os ensinamentos e 

importância da alimentação saudável, baseada nos princípios da Macrobiótica. Assim sendo, 

todos os eventos da Zen Family têm ainda esse complemento saudável e leva as pessoas a ter 

contacto com uma alimentação mais saudável e consciente. Embora nesta viagem, de uma forma 

mais indirecta, a alimentação saudável e natural está sempre presente. 
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 PARCERIAS 
Com o passar dos anos e o crescimento do projecto, foi naturalmente surgindo a vontade de 

fazê-lo crescer ainda mais e poder inspirar mais pessoas, formaram-se então várias parcerias, 

acreditamos feitas no universo, onde a magia, a empatia, os sonhos, a vontade de partilha com 

o próximo juntou parceiros que acreditam conhecer-se há muitas vidas. Ao Luis Baião têm-se 

vindo a juntar parceiros inspiradores, que convida pois sente terem o mesmo propósito de 

partilha, crescimento e aprendizagem. 

Com as parcerias pretende-se, seja em viagem, seja em retiros ou conferências, partilhar 

experiências e inspirar a vidas autênticas e genuínas. 

 

VALORES 
Assim é feita a nossa história, assim somos e assim 

partilhamos, sempre numa atitude de Humildade, pois 

acreditamos que tomos contam, que todos somos seres 

extraordinários, com uma sabedoria e um poder imenso. 

A Gratidão é algo sempre presente, sem ela nada 

fazemos, nada conseguimos, é essa atitude que nos faz 

ter sempre os pés bem assentes na Terra e as mãos 

erguidas ao Universo em reverência, resiliência e 

agradecimento. 

Somos Autênticos, acreditamos que também o são ou 

pretendem voltar a encontrar a sua essência, logo autenticidade, todos aqueles que nos 

acompanham. Tudo é aceite quando é feito na autenticidade, no Respeito, por nós, pelo próximo 

e pela Natureza e Universo. 

Acreditamos no Amor, na Liberdade e Honestidade de cada um, assim estamos perante a 

vida e acreditamos que assim TODOS possam estar, cocriando uma Realidade mais Humana, 

mais equilibrada, onde os sonhos se realizam, onde o melhor de cada um vem ao de cima quando 

estamos juntos num propósito de partilha e vivências seja numa viagem, num retiro ou num 

simples encontro. 

 

O nosso lema: 

 

Estar activo em tranquilidade e tranquilo em actividade. 

Viajamos não para escapar à vida, mas para que a vida não nos escape. 

 

 

Vem viajar connosco! 
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PROGRAMA - A magia da Índia Sul – Sol, Silêncio e Ser  

Nesta viagem de 13 dias iremos da meditação à socialização, do silêncio à música, da imobilidade ao 

movimento. Poderemos aqui relaxar, estirar, meditar, exercitar, nadar, cantar, brincar, escutar palestras 

ou simplesmente APENAS SER. 

 

Atracções: Fort Cochin (rota da seda)/ Plantações de chá das montanhas de Munnar / Safari 

no parque de Peryar / Dormida nos arrozais ALLEPPEY, nos luxuosos barcos artesanais (HOUSE 

BOATS) / Dias de praia no mar Ártico em Beach Varkala (praia dos viajantes do mundo). 

 

DIA 1 (11 Fevereiro / Sábado) LISBOA / ÍNDIA 

Voo (TAP) 11/02/2017 (~2h50): LISBOA (16h05) ✈ LONDRES (18h55) (+1h00) 

Voo  (Jet Airways) 11/02/2017 (~8h50): LONDRES (21h05) ✈ BOMBAIM (ÍNDIA) (11h25 12/02/2017) 

(+5h30) 

 

Aqui começa a viagem. O Luís, José Augusto, Alexandre Gama e a Sónia Ribeiro, os QUATRO guias da 

equipa da Zen Family recebem calorosamente todos os restantes viajantes no aeroporto. O entusiasmo 

cresce, a adrenalina já se faz sentir. Estamos prontos para descolar nesta aventura. 

 
DIA 2 (12 Fevereiro, Domingo) BOMBAIN / COCHIN 

 

12/02/2017 (~2h00): BOMBAIN (13h25) ✈ COCHIN (15h25) 

A cidade de Cochin (em malabar: കൊചച്ി, Kochi) instalada á 

beira-mar foi palco e porto de passagem durante a época dos 

descobrimentos. Em 1503 Pedro Álvares Cabral fundou em Cochin 

a primeira colónia portuguesa na Índia, dominada pelos 

portugueses até 1663. Cochin é maior cidade do estado de Kerala, 

uma cidade multicultural com atracções muito distintas, a cidade 

mantém ainda hoje, uma herança colonial que mistura tradição e 

modernidade. Encontramos Tuk-tuk, centros de massagem ayurvédica, artes, yoga e música. No 

final da tarde desfrutamos da demonstração da Kalaripayattu, a ancestral arte marcial indiana. 

 

Dia 3 (13 Fev. / Segunda - Feira) FORT COCHIN 

 

Passeio pelo Fort de Cochin com visita a vários locais onde a 

herança portuguesa está vincada. Terra das famosas redes 

chinesas de pesca, a praça Vasco da Gama, a Basílica de Santa 

Cruz, a Igreja de São Francisco e o Bastion Bungalow. Aqui 

encontramos absolutamente qualquer coisa que possamos ver na 

Índia e queiramos levar para casa tecidos, joias, chás, temperos, 

antiguidades, etc. Numa mistura de influências portuguesa, 

holandesa, britânicas e indiana, o centro velho da cidade é um convite a nos perdermos pelos 

casarões, antigos fortes e lojas de antiguidades numa viagem pelo tempo e aproveitar a tarde 

para relaxar com massagem! 
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Dia 4, 5 e 6 (14 Fev. Terça - Feira a 16 Fev. Quinta - Feira) MUNNAR 

COCHIN ∞ MUNNAR (135km) (~4h30) 

Respiramos o ar fresco das montanhas, Munnar é uma das três 

principais regiões produtoras de chá da Índia, atrás de Assam e 

Darjeeling. Como todas as estações de chá do país, foi 

implantada pelos ingleses e ainda hoje exporta variedades de 

torra da Camellia sinensis para todo o mundo. A cada doze anos 

as montanhas ficam cobertas pela floração da Neelakurinji, uma 

flor azul que dá o nome pelo qual a região é conhecida: as 

montanhas azuis. O verde abunda por toda a parte e as 

plantações de chá preenchem o cenário. Na fábrica de chá 

podemos descobrir o processo que vai da folha à chávena. E nas cabanas apreciar as vistas 

impressionantes que nos permitem relaxar acima das nuvens. 

 

Dia 7 a 8 (17 Fev. Sexta – feira e 18 Fev. Sábado) PERIYAR 

MUNNAR ∞ PERIYAR (100 kms) (~3h) 

Saímos cedinho para Periyar. A vegetação adensa-se e 

começamos a sentir a selva. Passando por casas nas 

árvores faremos uma caminhada ou passeio de barco 

pelo parque nacional de Periyar, um santuário da vida 

selvagem, conhecido como reserva de tigres e 

elefantes, que abrange 1000 Km2. Esta reserva é um 

exemplo perfeito da generosidade da natureza: está 

repleta de charme cénico e muito rica em biodiversidade. Aqui encontraremos também um 

espectacular repositório de flora e fauna rara, em que algumas das espécies se encontram 

ameaçadas. Entre a envolvente paisagística e os anfitriões da visita no seu habitat natural, esta 

será certamente uma experiência para todos os sentidos! 

 

Dia 9 (19 Fev. Domingo) HOUSEBOAT 

PERIYAR ∞ ALLEPPEY (120km) (~3h) 

Chegados ao destino e na abundância da água, 

iremos mover-nos e dormir, deslizando pelas 

famosas houseboat (Casas-Barco). As 

Kettuvallams ou “barco feito com nós” em 

Malayalam (língua mais falada no Kerala), são o 

símbolo não oficial do Kerala. Estas peculiares 

embarcações recebem este nome porque utilizam 

cordas de fibra de coco produzidas localmente que 

são amarradas utilizando uma série de nós que 

servem para fixar toda a estrutura da embarcação. 

Ao sabor da corrente, desceremos o rio, apreciando a paisagem que se transforma em campos 

de arroz, reflexos de sol, habitantes da região, palmeiras e histórias com contos que se adivinham 

nas margens. O cruzeiro é apelidado de “Kuttanad” que significa literalmente, a terra que é 

inferior à do nível do mar. Alleppey e os seus canais, é conhecida como a Veneza Indiana, uma 

região de beleza natural ímpar reconhecida internacionalmente como um dos “50 destinos de 

uma vida” pela National Geographic Traveller 
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Dia 10 a 12 (20,21 e 22 Fev., Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira) VARKALA BEACH 

HOUSEBOAT ∞ VARKALA BEACH (120Km) (~2h30) 

Chegados à região de Trivandum deslocamo-nos para Varkala 

Beach. Extensas falésias de cabanas e praias onde podemos 

revigorar-nos com yoga, meditação, satsang, caminhadas, praia, 

música e boa vida. Encontramos uma comunidade tibetana e 

indiana que nos traz a sua gastronomia e artes, assim como 

vários viajantes do mundo, que escolhem também este local 

para restabelecer energias, integrar vivências e partilhar 

experiências de viagem. Varkala é um encanto mesmo, com os seus coqueiros imensos e mar 

com ondas fortes. É bem conhecida como cidade religiosa, onde muitas pessoas vão às suas 

praias, de manhã cedo, fazer oferendas. Muitos hindus mergulham as cinzas de seus 

antepassados nessa parte do mar. 

 

Dia 13 (23 Fevereiro Quinta-feira)  

VARKALA BEACH / TRIVANDRUM / BOMBAIM / PORTUGAL 

VARKALA ∞ TRIVANDRUM (100km) (~1h30) 

Voo  (Jet Airways) 23/02/2017 (~2h00): TRIVANDRUM (9h00) ✈ BOMBAIM (11h00) 

Voo  (Jet Airways) 23/06/2017 (~8h50): BOMBAIM (13h20) ✈ LONDRES (17h40) (-5h30) 

Voo (British Airways) 23/02/2017 (~2h45): LONDRES (19h45) ✈ LISBOA (22h30) (-1h00) 

 

Dia de regresso a casa, cheios de saudades e com muitas 

histórias e experiências para contar. Esta viagem deixará 

marcas profundas na nossa essência, voltar á realidade de 

casa vai ser um desafio gratificante depois de 13 dias em 

contacto com gentes, culturas, experiências tão diferentes 

e tão transformadoras. 

 
 

Muito Obrigado     Um momento Zen family 
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SOBRE ESTA VIAGEM 
 
PACOTE 
Sendo uma viagem “chave na mão” está tudo incluído, dentro do território indiano e 
voos ida e volta, excepto os vistos. Abaixo a lista mais detalhada. 
 
NÃO INCLUÍ Refeições nos aeroportos, refeições fora dos locais definidos pela organização; 

gratificações; despesas pessoais; excesso de bagagem cobrado pelas transportadoras, visto de 

entrada na Índia (deve ser na embaixada de Portugal têm +- um custo de 52€ ou pode ser 

tratado via eletrônica), qualquer despesa fora de território da ÍNDIA, incluindo alimentação. 

 
INCLUI:  

 Voos Internacionais e 2 voos internos dentro da Índia. 

Att. Os voos dependem da disponibilidade da companhia área, assim como o valor dos 

voos podem ser alterados a qualquer momento. No valor total da viagem está 

assegurado até Novembro. Mas o mesmo pode mudar ou não durante os próximos 

meses. Quando pretender inscreve-se terá sempre sempre de contactar a Zen 

family para saber se acresce algum valor às tarifas de avião. Quanto mais tarde 

se inscrever mais o valor pode variar. Obrigado! 

 11 Noites de alojamento em quartos duplos ou triplos escolhidos pela organização 

 Todos os transfers de aeroportos na Índia – hotel aeroporto 

 Todas as excursões e visitas indicadas no programa 

 Pequenos-almoços nos hotéis 

 Almoços e Jantares em locais escolhidos pela organização com bebidas incluídas expecto 

álcool 

 Manipulação das bagagens em hotéis, aeroportos, portos, estações de Bus e de 

comboios. 

 Serviços de motoristas e de guias certificados pelo Ministério do Comércio e Turismo da 

Índia. 

 Acompanhamento permanente dos viajantes por Luís Baião, José Augusto, Alexandre 

Gama e Sónia Ribeiro, quatro elementos de Portugal.  

 Todos os transferes para hotéis, aeroportos, portos, estações de Bus, estações de 

comboio para operações do programa. 

 Todas as entradas aos lugares a visitar segundo o programa 

 Todos os bilhetes de Comboio, Bus e Barco necessários para a operação do itinerário 

 Despesas por serviços em hotéis.  

 Impostos de saída em voos internacionais  

 Imposto de saída em voos nacionais  

 Seguro de viagem 

 A House Boat Deluxe nos arrozais do sul da Índia  

 O Jantar será na House Boat com dormida nestes barcos artesanais do sul da Índia  
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DORMIDAS 

Alojamento em instalações previamente marcadas pela organização. Os padrões neste país são 

diferentes dos europeus e o conforto é preparado pela organização de forma a ter o que achamos 

indispensável para a viagem. As dormidas são feitas em quartos duplos ou triplos dando 

prioridade a casais para quartos duplos. Os hotéis estão previamente marcados e perante 

imprevistos, que podem ocorrer numa viagem, a organização procurará alternativas. 

 
HIGIENE 

É importante lembrar que estamos a viajar fora da Europa e a higiene pode seguir padrões 

diferentes. 

 

ALIMENTAÇÃO 

No país de destino a alimentação é assegurada pela organização, respeitando a gastronomia 

tradicional e local. Bebidas estão incluídas, excepto as alcoólicas. Os locais de refeição são 

previamente seleccionados pela organização. Quem quiser optar por outro local terá de suportar 

o custo da refeição. Algumas refeições poderão ter de ser feitas em viagem. Nestes casos 

optamos por refeições rápidas e leves.  

 

TRANSPORTE 

BUS, CARRINHAS DE TRANSPORTE, BARCO, AVIÃO 

 

SEGURO 

Esta viagem está coberta por um seguro Multiviagens durante os dias de viagem. 

1. Seguro Multiviagens (viagens fora de Portugal) 

Acidentes Pessoais, Responsabilidade Civil e Assistência em Viagem.  

As condições da Apólice foram enviadas e lidas pelo viajante tendo o mesmo concordado com 

este seguro de viagem assinando um certificado de seguro. 

 
FORMALIDADES 
O viajante é responsável por regressar a Portugal pelos seus próprios custos: se esquecer ou 

perder o passaporte; se não tiver o passaporte nas devidas condições ou deixe caducar a validade 

(min. 6 meses); se for expulso. 

Serão automaticamente expulsos os participantes: que apresentem problemas do foro 

psicológico que causem dano ou perigo para si ou outros; que se recusarem a cumprir as 

indicações dos guias ou as leis do País. 

A organização declinará qualquer responsabilidade de problemas que possam ocorrer 

relacionados com o consumo de álcool ou outros produtos ilegais. 

 
REGULAMENTOS ESPECIAIS DO PAIS 

Bebidas alcoólicas: uma garrafa de vinho por adulto; 

Tabaco: 200 cigarros, 50 charutos ou 250g de tabaco por adulto; 

Armas e munições de caça: são proibidas; 

Material fotográfico profissional: necessita autorizações do país; 

Moeda: proibido importar ou exportar; 

O viajante deverá validar alterações aos produtos e quantidades permitidos. 
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CURIOSIDADES 
 

 Convívio durante 13 dias com o viajante Luís Baião, José Augusto, Alexandre Gama e Sónia 

Ribeiro 

 As propostas serão isso mesmo, propostas. A escolha passa por cada viajante em fazer as 

actividades. 

 Durante toda a viajem seremos convidados a contactar o nosso Ser de Energia, a nossa essência, 

a natureza que habita em nós. 

 Serão feitos alguns briefings de forma a esclarecer cada dia.  

 Deixaremos espaço para o fluir da intuição. 

 Após inscrição será entregue um manual de viajante de esclarecimento 

 Navegar nas house boats pelos arrozais de arroz ou pela savana. 

 Sentir o vale sagrado das montanhas de Munnar 

 Leitura e reflexão do pensamento do dia do Mestre Omraam Mikhaël Aïvanhov. 

 Acompanhamento no estudo e interpretação quotidiana dos trânsitos astrológicos 

rápidos. (horóscopo facultado por nós. Não é preciso saber Astrologia). 

 Nascer do SOL na imensidão dos locais e nas alturas do cume das montanhas, assim 

tenhas vontade. 

 Mergulhos nas águas quentes do mar Arábico. 

 Participação na vida quotidiana das gentes da Índia. 

 Caminhar na natureza e pic-nic de forma a sentires ser integrante dela 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

Ver documento e condições da viagem 

Nota* Por experiência própria tudo esgota muito rápido agarra já o teu lugar 

INSCRIÇÔES 

Email: apromotoradefelicidade@zenfamily.org / contacto@zenfamily.pt /   

Sónia Ribeiro 968 779 917  / Luís Baião - 917 338 612 / Sara 910 687 611 (pagamentos) 

DATA 

Saída 11 de Fevereiro e Chegada 23 de Fevereiro (13 Dias) 

VALOR POR PESSOA 

2.750 Saris  
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FACILITADORES DA VIAGEM 
 

Luís Baião – Viajante experiente 

 

Um viajante é alguém que explora e aventura-se no mundo e que pretende 

conhecer-se a si próprio explorando a sua adaptabilidade. 

 

O Luís desde miúdo que tem facilidade em fazer amigos e negócios. Desenvolveu 

cedo o espírito de empreendedor e a capacidade de relacionar-se facilmente com 

o outro. No espírito de um Tom Sawyer passava os dias a explorar os cantos do 

bairro e é nesse mesmo espírito que hoje alargou o bairro aos cantos da Terra. 

Aos doze anos meteu-se num comboio sozinho e só parou no estádio do Benfica, 

para realizar o sonho de jogar neste clube. 
 

Pelos 12 anos começou a ser feirante assíduo na feira da ladra e durante anos a fio, aprendendo 

a relacionar-se, a ler nos olhos, a vender, a comprar, a trocar e a dar. Desta forma, fez aí o seu 

curso em comércio, relações humanas e marketing. No futebol jogou até aos 18 anos, sendo 

considerado um dos jogadores mais promissores da sua época. No pico da sua carreira 

ascendente, o sonho findou com uma inesperada e dura lesão. 

Reformulou objectivos e continuou a sonhar, trabalhou em Angola por vários anos dando 

formação e programação em informática, num país conturbado ainda pela guerra. 

Ao longo dos anos foi começando a viajar mais e mais, até que um novo sonho tomou forma, 

numa viagem ao deserto de Marrocos, apostando que lá 

conseguiria chegar num Fiat 127. Assim foi e voltou, colectando 

no regresso a aposta e dando inicio assim a uma empresa de 

expedições a Marrocos. 
 

Criou projectos e negócios em todos os ramos, adquirindo desta 

forma uma diversidade e conhecimento geral em quase todas as 

áreas de comércio. No seguimento dos anos aprendeu astrologia, leitura de aura, reiki, feng shui, 

culinária, macrobiótica e muito mais. Casou-se, e divorciou-se. Criou a Zen family e o seu espaço 

mágico em Sintra onde as terapias alternativas, decoração do mundo, vestuário, eventos e 

viagens eram as estrelas. Em 2011 foi diagnosticado com um cancro e recorrendo ao seu habitual 

espírito de lutador, superou adversidades, sequelas e deu a volta. 
 

Neste processo desenvolveu um amor pela enfermeira/cozinheira que lhe levava a comida 

durante a recuperação, a Daniela. Hoje estão juntos e criaram o projecto Biofamily por onde 

partilham conhecimentos para um estilo de vida mais saudável, através da alimentação, das 

viagens e muito mais. Casaram-se ao pôr-do-sol, junto ao bonito rio de Allepey (Índia) e 

continuam hoje a desenvolver a sua própria história. Hoje é guia turístico no Peru, Índia, Nepal, 

Butão, Cambodja, Vietname, Namíbia, Argentina, Brasil e muito mais. 
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Sónia Ribeiro – Wellness & Happiness Coach – A Promotora de Felicidade 

Sonhadora, apaixonada pela vida, pela constante mudança e 

aprendizagem.  

Depois de ter chegado ao patamar de TER o que se diz “uma vida 

organizada”, de “TER tudo para ser feliz!”, já nos seus “trintas”, 

algo gritava dentro de si, a sua intuição lutava para vir ao de cima, 

a vozinha do fundo da alma que soava cada vez mais alto: 

“Qual é o teu propósito, que marca vais deixar no Mundo, o que 

fazes pelos outros?” A vida não pode TER só isto questionava-se, 

não podia mais ignorar a sua intuição, precisava de SER. 

Foram precisos quatro anos para consolidar aquele que foi um 

grande caminho de altos e baixos, de avanços e retrocessos na busca da sua essência e autenticidade, do 

seu propósito de vida. Muitos livros lidos, muitas formações, muitas partilhas, sede de saber mais e mais e 

de partilhar e agradecer a cada conquista e aprendizagem. Ao longo desse caminho descobriu a vontade de 

com o seu exemplo inspirar e motivar as pessoas a serem felizes, havia encontrado o seu propósito: 

Promover a Felicidade e mostrar através da sua própria experiência, que Ser Feliz é uma atitude e está ao 

alcance de todos, sem complicações, com a simplicidade, humildade, autenticidade característica da vida! 

O caminho estava decidido, daí a apostar na formação mais específica foi mais um passo, concluiu a 

Certificação Internacional de Coaching em 2015 que lhe proporcionou obter conhecimentos e recursos 

necessários, permitindo-lhe ajudar as pessoas a encontrarem as respostas e recursos para alcançarem os 

seus objectivos e sonhos, ultrapassarem medos e bloqueios e serem realmente o que querem ser nas suas 

vidas! 

Após a certificação e com a experiência que já tinha na organização de 

eventos inspiradores conhece num desses eventos Luis Baião e Daniela 

Ricardo, tornaram-se amigos, surgiu a oportunidade e o desafio de poder 

ser parceira da Zen Family, oportunidade essa que agarrou e que a levou 

a expandir ainda mais o seu projecto “A Promotora de Felicidade”, seja 

no apoio logístico seja como dinamizadora de workshops de desenvolvimento pessoal e que culminou na 

participação da viagem a Marrocos em Outubro de 2015, viagem essa que á semelhança de todas as outras 

viagens e eventos que a Zen Family proporciona aos seus fieis seguidores e participantes, foi um sucesso 

e deixou marcas no seu desenvolvimento enquanto pessoa e mais consciente do seu papel no Universo. 

Actualmente dedica a sua vertente de coaching sobretudo para áreas como o Coaching de Bem-Estar e dá 

relevante importância também ao trabalho gratuito que desenvolve nas escolas “Conversas com Pés e 

Cabeça sobre Felicidade e Sonhos”. Desenvolve estas atividades e faz parte da equipa zen family com 

muito orgulho e gratidão, sendo Directora Editorial da Revista On-line Zen Family e também Gestora de 

backoffice dos eventos e viagens . 
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José Augusto – Astrólogo que te lê nas estrelas 

Um Astrólogo estuda os ciclos de vida, as voltas que ela dá através da projecção dos astros, da 

posição dos diferentes planetas e estrelas.  

 

O José Augusto é um astrólogo de referência em Portugal, professor 

desta arte/ciência que é ler os céus e perceber como este influencia as 

nossas vidas. Já efectuou milhares de leituras de mapas astrais e a sua 

experiência com esta arte em viagem também já é vasta. 

Através da leitura do mapa astral e dos trânsitos de cada um, José 

Augusto e a Zenfamily associam-se para que as viagens sejam 

tranquilas, enriquecedoras e para que cada um compreenda os desafios 

lançados individualmente com esta aventura.  

 

 

Alexandre da Gama – Alquimizador de Espaços 

A sua experiência pessoal, a sua sensibilidade à organização dos 

espaços e a sua pesquisa no âmbito do Chi (energia vital) 

contribuíram para que se tornasse Consultor de Feng Shui. 

Sendo uma referência nacional nesta área, dá cursos, palestras e 

consultas de Feng Shui. Desta forma, ajuda pessoas e empresas a 

viver os espaços com mais harmonia, promovendo vidas mais 

equilibradas. 

É autor do livro “Feng Shui @ Lares e Costumes Portugueses” e 

escreve regularmente artigos para revistas da especialidade. 

Apaixonado por viver, ficou deslumbrado com as cores e os sabores vivenciados na última viagem 

que fez com a Zenfamily à Índia. É fantástico ouvir o Alexandre falar da energia dos espaços e 

das pessoas quando passamos pelos diferentes ambientes. 
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TESTEMUNHOS DA VIAGEM 
 

O que dizem os nossos viajantes que já viveram esta viagem 

 

 

 

 

 

 

♥ Na viagem que eu fiz à Índia, só fluiu Gratidão. Senti-me grata por ter feito a vontade à minha 

“criança interior” que há tanto tempo desejava viajar e ainda não tinha conseguido, por ter 

comprado a viagem e confiar que iria ser bem tratada e que tudo ia correr bem. 

Em todos os momentos senti confiança e segurança, comi muito bem e senti-me protegida, e 

cuidada. Que mais poderia querer na Simplicidade da minha Vida? 

A Índia ficou para mim, como um país de contraste, cor e intensidade. Recebi com todo o agrado 

todas as experiências que me permiti viver e que chegaram até mim. 

Saí da minha zona de conforto e foi maravilhoso! Tive a noção clara que iniciei um novo ciclo da 

minha existência e felicito-me por isso. 

Não vou poder fazer as vontades todas à minha “criança interior” mas vou com toda a certeza 

ouvi-la mais e ponderar o seu ímpeto. – Celeste Fernandes 
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♥ O que te posso sinceramente dizer é que foste extraordinário connosco – João Frade 

 

 

♥ Tu estás sempre no meu coração. A nossa amizade é sempre pura e nunca esqueças gosto 

muito de ti. Mais uma viagem genial. Obrigado de coração. – Cecília  

 

 

♥ Cada vez que me lembro da viagem à Índia um sentimento automaticamente me inunda: 

Gratidão. Não me canso de dizer Obrigada pelas experiências, Obrigada por tudo. Desde a 

passagem pelas grandes cidades, a oportunidade de sentires na primeira pessoa todos os 

sentimentos que te ocorrem no meio daquele mundo de cores, pessoas, cheiros e sorrisos muitos 

sorrisos. Nunca imaginei nem de longe nem de perto que quase no outro lado do mundo, por 

mais informação que aqui se tenha, houvesse um país chamado Índia que tivesse tanto para 

oferecer. A guia extraordinária, desde o primeiro contacto, a simpatia e empatia que criou, 

sempre disponível, acompanhando-nos ao longo da cidade, enriquecendo-nos com as historias 

tradicionais e culturais do país. Profissional e de um cariz emocional forte que nos faz sentir “em 

casa”. Não sei se a perdição começou aí, ou quando nos afastamos dos grandes centros e 

começamos a entrar na parte mais “rural “. Paisagens de nos perdermos, gente franca de sorriso 

e brilho nos olhos. Amei tudo. Tu Luís és excepcional com as viagens que fazes. Sempre atento 

a todo o grupo e gerindo todas as situações de forma sensata em prol do bem-estar geral de 

todo o grupo. Senti-me perfeitamente tranquila e segura a viajar contigo, tendo eu partido 

“sozinha ” nessa viagem. A visita ao museu do Chá, as plantações, Cochin, os House boats ( sem 

palavras ), Varkala Beach. … uma montanha de emoções e aprendizagens que se traz. Para além 

disso tudo, ainda nos mimas com outros “potenciadores” , ora astrologia ora Feng Shui ora outros 

temas que tu Luís tão bem escolhes para nos enriquecer ainda mais, proporcionando viagens 

sem igual.  Obrigada Luís de coração, conto contigo para muitas mais viagens que quero fazer 

neste registo, viagens que nos permite aprender, mudar, adaptar, rir, brincar … evoluir para 

seres mais felizes. – Susana Carvalho 
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♥ E assim fiz mais uma viagem… 

… quando se começa a viajar com a Zen Family torna-se quase impossível parar! 

A energia e autenticidade do Luís Baião são viciantes! Ele consegue realmente despertar em nós 

aquele espírito de viajante tão saudável que possui, através dos momentos de magia e glamour 

que nos proporciona. Senti que a viagem à India iria ser o consolidar de aprendizagens que fiz 

em Marrocos (essa que foi a viagem da minha vida e a primeira com esta empresa fabulosa), 

por isso embarquei nestas duas aventuras num curto espaço de tempo. E vou embarcar noutras 

mais! É tão giro viver as dinâmicas de grupo, conhecer culturas diferentes e tantos lugares sem 

igual. 

Confesso que Varkala Beach foi a minha paragem preferida, onde me senti totalmente no meu 

elemento, na minha essência, como se lá tivesse pertencido desde sempre. Uma parte de mim 

está e ficou lá. Ouvimos os pássaros nas palmeiras ao nascer do sol, vamos desfrutar da praia 

até o pôr do mesmo, e pela noite dançamos e cantamos nos bares 

que iluminam a falésia. A música da amizade entre os locais e viajantes faz-se ouvir pelas ruelas. 

Não podia deixar de falar dos nossos guias. O mestre do Feng Shui – Alexandre Gama, um 

malandro intelectual. E o mestre da Astrologia – José Augusto, um sarcástico assertivo. Cada 

uma das suas palestras e tertúlias encaixaram em mim de forma rompante, onde percebi os 

processos que vivo no meu quotidiano e o porquê de certas maneiras de pensar e agir. 

Para Portugal trouxe comigo o fácil e genuíno sorriso dos indianos. Um povo amável, inocente, 

humilde e tranquilo. Tratam maravilhosamente os clientes como eles gostariam de ser tratados. 

E dotados também de uma capacidade brutal para deixar a vida “sempre a fluir”como diz o nosso 

mestre Luís, não há stress que os atinja e ver isso é tranquilizante para nós. Posso dizer-vos que 

foi uma viagem de cor e de luz. Amizades fortes que ficam para a vida. Um arco-íris de emoções 

vividas durante estes inesquecíveis 14 dias, onde o Sol do Oriente ilumina as almas puras desta 

gente. 

Apesar de menos desenvolvidos a nível racional, são tão mais desenvolvidos a nível espiritual. 

Difícil de traduzir para palavras a inspiração que trago. Ficam as saudades a todo o instante do 

silêncio que é “apenas ser”. A India fica no 

meu coração como uma das experiências indispensáveis no meu percurso. Nada é por acaso, e 

o Universo conspirando a meu favor, mostrou-me que eu tinha mesmo de ali estar. Gratidão e 

pacifismo são os sentimentos que transbordo no meu íntimo depois desta aventura. Obrigada e 

um abração daqueles! – Sara Ferreira 
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