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A partir de 4.425 $

19
17 Dias
Visitando:  Delhi / Baghdogra / Darjeeling / Gangtock / Kalimpong / Phuntsoling / Thimpu / Punakha / Wangdue / Paro 

/ Katmandu / Bangkok

Reinos do Himalaia e Bangkok 

Dia 1º: Delhi
Chegada, procedimentos de alfândega e tras-
lado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Delhi / Baghdogra / Darjeeling 
(Bengala Ocidental)
Pensão completa. Traslado para o aeroporto e 
partida de avião para Baghdogra (vôo não in-
cluído). Chegada e transfer pela estrada para a 
cidade de Darjeeling (2.132 m.), famosa estância 
de férias dos ingleses cercada por plantações de 
chá. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Darjeeling
Pensão completa. De manhã cedo em carros 
todo terreno vamos até o Monte do Tigre, 
onde, em dias claros, há vistas esplêndidas do 
Maciço Kanchenjunga, (3ª montanha mais alta 
do mundo). Continuaremos até o mosteiro de 
Ghoon, onde uma grande imagem do tamanho 
do Buda Maitreya é venerada. Retorno e visita da 
cidade onde o Instituto de Montanhismo do Hi-
malaia está localizado e o centro dos refugiados 
tibetanos. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Darjeeling / Gangtock (Sikkim)
Pensão completa. Partida para Gangtock, capi-
tal de Sikkim. Cidade pitoresca, pendurado em 
uma montanha com densas florestas, cercada 
por picos importantes. Visita do Mosteiro de 
Rumteck, local da comunidade de monges onde 
guardam coleções de ícones e manuscritos. Re-
torno a Gangtock para visitar o Mirador de Tashi, 
o Museu Tibetano, o centro de artesanato, o 
Mosteiro de Enchey, onde moram cerca de 200 
monges e o colorido mercado local.  Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Gangtock / Kalimpong
Pensão completa. Saída em descida em direção 

a Kalimpong. Chegada e visita de um dos vivei-
ros de flores exóticas, Mosteiro de Zan Dhok 
Parli, de onde são contemplados vistas panorâ-
micas da cidade, o mosteiro Tharpa Choling e 
Thongsa Gompa, a mais antiga da cidade. Aco-
modação no hotel.

Dia 6º: Kalimpong / Phuntsoling (Butão)
Pensão completa. Partida para a fronteira com 
o Butão.  Depois de passarmos as formalidades 
aduaneiras continuação para Phuntsoling, a 
cidade prospera e centro comercial que se co-
necta com a borda norte das planícies indianas. 
Localizada no pé dos Himalaias, é uma mistura 
fascinante entre cultura indiana e butanesa. Da-
remos um pequeno passeio pela área do mer-
cado. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Phuntsoling / Thimpu
Pensão completa. Visita do Kharbandi Gompa, 
um belo mosteiro localizado no jardim tropical 
de flores e plantas. O mosteiro contém pinturas 
retratando cenas da vida do Buda, bem como 
estátuas. A partir daqui existem alguns vistas es-
plêndidas da cidade, das planícies de Bengala 
Ocidental e suas plantações de chá. Continuação 
para Thimphu. Ao longo de toda a viagem você 
pode desfrutar das belas vistas panorâmicas da 
paisagem. Chegada e caminhada pelo mercado 
local a pé. Mais tarde iremos ao Buda Point, a 
maior estátua do Buda no Butão e de onde há 
excelentes vistas do vale. Acomodação no hotel.

Dia 8º: Thimpu
Pensão completa. Visita da Biblioteca Nacio-
nal, que preserva uma vasta coleção de textos 
e manuscritos budistas antigos, bem como uma 
coleção de livros sobre a cultura e religião do Hi-
malaia (fechado às quartas-feiras), o Instituto de 
Zorig Chusum (pintura de Thangka e outras artes 

tradicional) e do Museu Têxtil, um fascinante 
testemunho das tradições vivas do Butão. Pela 
tarde, visitaremos o Memorial Chorten, cercado 
continuamente de pessoas, resmungando man-
tras e girando as rodas de oração, o impressio-
nante mosteiro-fortaleza Trashichhoedzong, que 
abriga a Secretaria de Estado, a Sala do trono de 
Sua Majestade e vários escritórios do governo. 
Terminaremos com uma visita a um Centro de 
Artesanato e a um bazar de artesanato local. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º: Thimpu / Punakha-Wangdue
Pensão completa. Saída para Punakha através 
do passe Dochu-La (3.088 m) com breve parada 
para observar as vistas panorâmicas e bandeiras 
de oração, que sempre decoram os pontos mais 
altos da estrada. Se o tempo permite poderemos 
admirar alguns dos principais picos do Himalaia. 
Por ele faremos uma breve excursão ao templo 
Chimi Lakhang, localizado em uma colina no 
centro do vale e conhecido como o templo da 
fertilidade. Após a chegada em Punakha, visita-
remos Punakha Dzong, a residência de inverno 
de Je Khenpo (sacerdote principal) e os monges 
de Tashichhodzong. Acomodação no hotel.

Dia 10º: Punakha-Wangdue / Paro
Pensão completa. Visita do Mosteiro Sangchhen 
Dorji Lhuendrup Lhakhang, localizado no meio 
de uma floresta de pinheiros com vista para o 
vale. Abriga uma estátua de bronze de 5 me-
tros de altura, sendo uma das maiores do país. 
Continuaremos a visitar ao Simtokha Dzong, 
também conhecido como “A fortaleza de Jóias 
abandonadas” pela qualidade do trabalho de 
sua madeira feita em sua torre central. Chegada 
a Paro e visita do Ta Dzong (fechada Domingos 
e segundas-feiras), originalmente construído 
como uma torre de vigia e agora abriga o Museu 

Nacional, onde uma coleção extraordinária de 
pinturas antigas de thangkas são preservadas, 
armas, armaduras e objetos naturais e históricos. 
Acomodação no hotel.

Dia 11º: Paro
Pensão completa. Excursão ao mosteiro de 
Taktsang, também conhecido como o Ninho do 
Tigre (cerca de 5 horas andando) que está pen-
durado em uma parede a 900 m acima do Vale 
do Paro e é sem dúvida um dos mais famosos 
mosteiros no Butão e um dos centros de peregri-
nação mais reverenciado. No retorno para Paro 
visitaremos o Kyichu Lhakhang, um dos mostei-
ros mais antigos, que reflete a introdução do bu-
dismo no Butão. Acomodação no hotel.

Dia 12º: Paro / Katmandu (Nepal)
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para 
pegarmos o vôo para Katmandu (vôo não in-
cluído), capital do Nepal. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar de boas vindas e acomodação. A 
cidade de Katmandu deve seu nome a uma casa 
supostamente feita de madeira de uma única ár-
vore que ainda está no centro da cidade.

Dia 13º: Katmandu
Café da manhã. A continuação começaremos 
nossa primeira visita, a estuda de Swayambhu-
nath. A estuda de Swayambhunath, importantís-
simo centro de peregrinação para os budistas de 
todo o mundo.  Desde a sua privilegiada locali-
zação e rodeados pelos macacos que guardam 
o templo, teremos uma vista generosa da cidade 
e do vale do Katmandu. A cidade de Katmandu, 
antigamente conhecida como Kasthamandap 
deve seu nome a uma casa de madeira supos-
tamente feita da madeira de uma árvore só que 
ainda está no centro desta encantadora cidade. 
O Palácio Real, conhecido como Hanuman 

Nido del Tigre
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INTRODUÇÃO
Magnífica viagem para admirar o melhor do Himalaia nas suas diferentes versões. Começaremos 
com Sikkim, o estado onde a elite do Raj Britânico se dirigia para suas férias, lá admiraremos os 
altos picos do Himalaia e as famosas plantações de chá. Cruzamos para o Butão, o país “Mais feliz 
do mundo” para atravessarmos seus portos espetaculares e visitar seus mercados, templos e mos-
teiros budistas. Em Katmandu, a capital do Nepal, admiraremos suas paisagens e pequenas vilas 
medievais que representam verdadeiros museus ao ar livre. Terminamos em Bangkok onde des-
cobriremos outro budismo em um cenário de mercados movimentados e templos espetaculares.
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Dhoka Durban e sem dúvida a principal atração 
de Katmandu e está em volta de muitos outros 
templos e monumentos o Kumari Ghar, o Tem-
plo Taleju…É também aqui, em pleno centro da 
cidade onde poderemos ver se tivermos sorte 
a deus vivente Kumari, criança de idade pré 
adolescente que representa a imagem viva da 
deusa Kumari na atualidade. Com o rosto sério e 
distante, com cara de poucos amigos, deixa ser 
vista por poucos instantes desde a janela de seu 
“cativeiro” depois que tivermos chamado sua 
atenção para que saia um pouco de seu recol-
himento. Pela tarde continuaremos até a cidade 
de Patrán, também conhecida como Lalitpur, a 
cidade das artes. A praça principal está cheia de 
numerosos templos e lugares sagrados, todos 
eles representantes da melhor tradução escultu-
ral e religiosa do Nepal. O Krishna Mandir, do 
século XVII nos vigiará durante todos os momen-
tos desde sua estratégica localização na praça 
central Patan. Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 14º: Kathmandu
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ci-
dade, andar pelas ruas e bazares da cidade.Você 
também pode contratar uma excursão no des-
tino. Acomodação no hotel.

Bangkok

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Transporte em ônibus ou mini ônibus com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário nos hotéis ou restaurantes locais. 
• Passeio com guia em inglês no tour regular /até 7 passageiros) em Sikkin. A partir de 8 passagei-

ros guia em espanhol.
• Serviço de guia em espanhol no Butão, Bangkok e Katmandu.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Impostos locais e taxa de serviço.
• Visto de entrada no Butão.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria C Categoria B

Delhi Crown Plaza 5* Meridien 5*

Darjeeling Summit Yashsheree Hotel & Spa 3* Mayfair 4*

Gangtock Summit Golden Hotel & Spa 3* Mayfair 4*

Kalimpong Summit Garden Retreat 3* Silver Oak 4*

Phutsoling Druk 3* sup Druk 3* sup

Thimpú City Hotel 3* sup City Hotel 3* sup

Punaka/Wangdue Dragon´s Nest Dragon´s Nest 

Paro The Village Lodge Drucker The Village Lodge Drucker

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*

Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4*

Hotéis previstos ou similares

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de camera de vídeo nos templos.
• Voos internos mencionados por separado.

Não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14:00 e 12:00 respectivamente.
• Por razoes operativas em Sikkin e Butão, as cias aéreas em destino podem modificar a operativa 

dos voos, e o operador local dará uma alternativa mais próxima ao itinerário original.
• Preços não válidos de 20 de dezembro 2019 à 5 de janeiro 2020.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon. E número de noites mínimas necessárias em Ban-

gkok

Notas Importantes

Suplemento Voos regionales 
(sujeito modificações) $

Suplemento Voo Delhi / Baghdogra : Por persona NETO 110$
Suplemento Voo Paro / Kathmandú: Por persona NETO 260$
Suplemento Voo Katmandú / Bangkok: Por persona NETO 300$
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Dia 15º: Katmandu / Bangkok (Tailândia)
Café da manhã. Transfer para o aeroporto inter-
nacional de Katmandu para pegar o vôo para 
Bangkok (vôo não incluído). Chegada e traslado 
ao seu hotel. Acomodação no hotel.

Dia 16º: Bangkok
Café da manhã. Saída pela manhã para fazer-
mos um passeio pelas principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o agitado bairro de Chi-
natown até chegarmos ao centro histórico da 
cidade onde visitaremos o Templo de Wat Pho, 
conhecido por abrigar um dos maiores  Budas 
reclinados do mundo, na continuação o Wat 
Benjamabophit ou como também é chamado 
Templo de mármore (até 19 de abril). Visita do 
Templo Wat Traimit, um dos mais conhecidos de 
Bangkok por abrigar a maior estátua dourada do 
Buda maciço do mundo (desde 19 de maio).

Na volta para o hotel, visitaremos a fábrica de 
pedras preciosas do governo. Restante da tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 17: Bangkok
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM807

Categoria C Categoria B

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

9 Abr, 7 Mai 4.425 1.135 4.820 1.640

4 Jun, 2 Jul - 27 Ago 4.030 1.075 4.430 1.585

10, 24 Set 4.425 1.135 4.820 1.640

1-Out 4.405 1.105 4.790 1.610

8-Out 4.405 1.105 4.900 1.720

29 Out - 26 Nov 4.405 1.105 4.790 1.610

$


