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Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 

Preço voo Madri/Kathmandu/Madri 
(sem taxas, aproximado e neto) desde ......................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Visto de Kathmandu (a pagar no destino).............................................................. 30 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Nepal (base 2 pessoas) 1.045 1.140 

Nepal (Base 4 pessoas) 940 1.035 

- Suplemento quarto individual 430 520 

- Suplemento por voo Pokhara/Kathmandu 180 180 
- Noite extra em Kathmandu 75 90 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DIAS/4 noites .............................. 820 

- Suplemento quarto individual ................................................... 425 

Ext. Bhutan 6 DIAS/5 noites 

Extensão Bhutan (base 2 pessoas) 2.320 3.095 

- Suplemento quarto individual 295 310 

Ext. Tibete 8 DIAS/7 noites  

Extensão Tibete (base 2 pessoas) 2.410 3.120 

- Suplemento quarto individual 590 710

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Cidade Cat. “A” Cat. “B” 
- Kathmandu Tibet Internacional (1ª) Soaltee Crowne/Radisson (Luxo) 
- Chitwan                        Jungle Villa Resort (1ª) 
- Pokhara Lake Side Retreat (1ª)             Fish Tail (1ª Sup.) 

- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico) TeaHouse (Tur. básico) 

- Paro Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Luxo) 
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)  Taj Tashi (Luxo) 
- Punakha Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.) 

- Lhasa Shanga La (T. Sup.) Sheraton (Luxo) 
- Gyantse Gyantse (1ª) Gyantse (1ª) 
- Tsedang Tsedang (T. Sup.) Tsedang (T. Sup.)  

Cód. 13506NR

Nepal 

Dia 1º Kathmandu 
Chegada a Kathmandu, capital e 
centro cultural do Nepal. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 2º Kathmandu 
• Café da manhã  

Visita da Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista/newari se 
encontra situada no alto de uma coli-
na de onde teremos uma espetacular 
vista do vale. Posteriormente nos 
deslocaremos à cidade de Patan, 
para visitar sua Praça Durbar e o 
Templo de Ouro. Regressaremos a 
cidade de Kathmandu para terminar 

LAGO PHEWA - POKHARA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui visto de Nepal, Tibet e Bhutan, vacinas, 
taxas de bilhetes e aeroportos. Rogamos consultar.  

- Possibilidade de regressar desde Pokhara a Katmandu de 
avião. Consultar suplemento. 

- Preços validos até 31 Outubro 2019. 
- Consultar valor para guia acompanhante.

DATAS DE SAÍDA (De 1 Maio a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

NEPAL

NEPAL

Índia

Índia

Paquistão

Kathmandu
●

Pokhara
●

Patan
●

P.N. Chitwan
▲

nossa visita na Praça Durbar, autên-
tico museu ao ar livre com seus palá-
cios, aonde se encontra o Palácio de 
Kumari (deusa vivente). Alojamento 
no hotel. 

Dia 3º Katmandu/PN Chitwan  
• Café da manhã + almoço + jantar 
Saída por estrada ao Parque Nacio-
nal de Chitwan, um dos espaços 
protegidos mais legendários e anti-
gos da Ásia. Habitat dos últimos rino-
cerontes e tigres asiáticos. Alojamen-
to no lodge. 

Dia 4º PN Chitwan 
• Café da manhã + Almoço + jantar  
Safári de elefante e passeio de 
canoa. Alojamento no lodge.  

Dia 5º PN Chitwan/Pokhara 
• Café da manhã  
Depois de mais uma visita ao parque 
à primeira hora da manhã, saída por 

estrada para Pokhara, lugar de 

incomparável beleza natural e lugar 

perfeito para uma vista panorâmica 

da região do Himalaia incluindo os 

Annapurna e Dhaulagiri (se o tempo 

permitir). Alojamento no hotel. 

Dia 6º Pokhara 
• Café da manhã  

Visita panorâmica da cidade e pas-
seio de barco pelo lago Phewa. Alo-
jamento no hotel 

Dia 7º Pokhara/Katmandu 
• Café da manhã  

Saída por estrada a Kathmandu. 
Alojamento no hotel. 

Dia 8º Katmandu  
• Café da manhã 

Tempo livre a sua disposição. Na hora 

indicada traslado ao aeroporto.

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos com ar condicionado. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 
segundo categoria selecionada em quarto standard duplo com 
banheira e/ou ducha. 

- 7 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-
hola em Katmandu. Resto em inglês.  

- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Seguro de viagem.

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.045 USD

PASSEIO DE ELEFANTE - PN CHITWAN

HOTÉIS 
Turista Sup. 

a Luxo

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
PC em PARQUE CHITWAN, 

SAFARI em ELEFANTE e 8 VISITAS

Kathmandu

●

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
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EXTENSÃO TIBETE 8D/7n desde 2.410 USD

Dia 1º Kathmandu/Lhasa 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã. 

Traslado ao aeroporto para sair de avião a Lhasa. Chega-

da ao aeroporto de Gongkar e saída a Lhasa por estrada 

(1,30h), através de Yarlung Tsangpo e o vale de Kyi Chu. 

Tempo livre para aclimatar-se a altitude. Alojamento no 

hotel. 

Dia 2º Lhasa 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã. 

Visita do Palácio de Potala, obra prima da arquitetura 

tibetana. Visita do monastério de Deprung fundado por 

Tashi Palden em 1416. Alojamento no hotel.  

Dia 3º Lhasa 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã. 

Visita de Jokhang, o templo mais venerado e sagrado 
para a maioria dos budistas. Passeio por Barkhor, típico 
bairro que ainda conserva a essência do velho Tibete. Alo-
jamento no hotel. 

Dia 4º Lhasa / Shigatse 
• Sexta-feira ou Terça-feira • Café da manhã. 

Saída por estrada para Shigatse, onde visitaremos o 
Monastério de Tashilumpo, fundado por Dalai Lama 
Gendum Drup. Alojamento no hotel.  

Dia 5º Shigatse/Gyantse 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã 

Após 3 horas de percurso chegaremos a Gyantse, situada 
estrategicamente no vale de Ngyanbchu. Visita ao monas-
tério de Palchor Chode e a Pagoda de Kumbum. 

Dia 6º Gyantse/Tsedang 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã. 

Saída por estrada para Tsedang no vale de Yarlung, o 

berço da civilização tibetana. Em rota, visitaremos o 

Monastério de Samye desenhado para representar o 

universo ideal descrito nas escrituras budistas. Chegada a 

Tsedang e alojamento no hotel. 

Dia 7º Tsedang 
• Segunda-feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 

Realizaremos a visita dos monastérios de Yumbalakang e 

Tandruk e as tumbas de Chong Gye. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Tsedang/Lhasa/Kathmandu 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã. 

Traslado por estrada até o aeroporto de Lhasa para sair 

em avião com destino a Kathmandu.

EXTENSÃO TREKKING TIRKHEDHUNGA 

5D/4n desde 820 USD

EXTENSÃO BUTHAN 

6D/5n desde 2.320 USD

PALÁCIO POTALA - LHASA

Nepal 

Dia 1º Kathmandu/Paro/Thimpu 
• Café da manhã + almoço + jantar 

Traslado ao aeroporto para sair de avião com 
destino a Paro. Chegada e traslado por estra-
da a Thimpu, a capital de Bhutan. No camin-
ho visitaremos Gompa Kharbandi, belo 
monastério, para continuar com a visita do 
projeto Chukha Hudel e a pequena cidade 
de Chimaloki. Continuação até Thimpu, visi-
tando Simtokha Dzong, a fortaleza/dzong 
mais antiga de Bhutan. Alojamento no hotel.  

Dia 2º Thimpu 
• Café da manhã + almoço + jantar 

Visitaremos o Memorial Chorten e Tashich-
hodzong, bonita fortaleza/monastério, a 
Biblioteca Nacional, aonde se reúne a historia 
do país em textos tradicionais, a Escola de Pin-
turas de Thankas, o Instituto de Medicina Tra-
dicional terminando com um passeio pelo 
mercado de Thimpu. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Thimpu/Punakha 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída por estrada a Punakha, passando pela 
colina de Cochu-La (3.050m). Chegada a 
Punakha e visita de Punkha Dzong, residên-
cia do sacerdote principal. Na continuação, 

visitaremos o Dzong Phodrang e o Templo 

da Fertilidade. Alojamento no hotel.  

Dia 4º Punakha/Paro 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída por estrada para Paro, a 2.154 m de 

altitude. Em rota, visitaremos o Kyichu Lha-

khang, um dos 108 templos construídos pelo 

Rei Tibetano Songtsen Gampo. Alojamento 

no hotel.  

Dia 5º Paro 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Visita de Ta Dzong, Rinpung Dzong, também 

conhecido como a “Fortaleza das joias amon-

toadas” Dzong Dukgyel, construído no século 

XVII por Shabdrung Ngawanga Nangyal, para 

comemorar a vitória sobre os invasores tibeta-

nos. E finalmente o mercado local. Alojamen-

to no hotel.  

Dia 6º Paro/Kathmandu 
• Café da manhã 

Na hora indicada, traslado ao aeroporto para 

pegar o voo com destino a Kathmandu. Che-

gada e traslado ao hotel. 

Ext. Bhutan 6 DIAS/5 noites 

Extensão Bhutan (base 2 pessoas) 2.320 3.095 

- Suplemento quarto individual 295 310

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Consultar possibilidade de guia em espanhol

Ext. Tibete 8 DIAS/7 noites  

Extensão Tibete (base 2 pessoas) 2.410 3.120 

- Suplemento quarto individual 590 710

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DIAS/4 noites ........................... 820 

- Suplemento quarto individual ................................................ 425

Programas

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Dia 1º Pokhara/Nayapul/ 
Torljedjimga 
• Café da manhã + almoço + jantar 

Saída por estrada para Nayapul, 
pequena cidade industrial localiza-
da nas margens do rio Modi. Após 
aprox. 1 hora caminhando, chega-
remos a Bhurjung Khola, atraves-
sando Birethanti. O almoço será 
realizado no percurso. Após a subi-
da, encontraremos uma subida 
íngreme por uma estrada pavimen-
tada por aproximadamente 1 hora 
ou uma hora e meia até chegar a 
Hille. Daqui a estrada é muito fácil 
até chegar a Tirkhendhunga. Alo-
jamento no lodge. 

Dia 2º Tirkhedhunga/Ghorepani  
• Café da manhã + almoço + jantar 

Descida através do rio Bhurundi 
que continuará com a subida íngre-
me até chegar a Ulleri (cerca de 3 
horas). A partir deste ponto, pode-
mos desfrutar de perto da beleza 
de Anapurna Sur e Machhapucha-
re (a montanha chamada Fishtail). 
Continuaremos através de uma flo-
resta escura de rododendros envol-
tos em líquenes espessos até che-
garmos à colina, onde existe um 
pequeno núcleo de casinhas. Aloja-
mento no lodge. 

Dia 3º Ghorepani/Tadapani 
• Café da manhã + almoço + jantar 

Excursão a Poon Hill, apenas ade-
quada para pessoas com espírito 

aventureiro. Lugar a partir do qual 

poderemos ver o majestoso pano-

rama dos HImalayas: Dhaulagiri, 

Ananpurna Massif, Machhapucha-

re e a Montanha Sagrada. A subida 

e descida do Poon Hill levará apro-

ximadamente 2 a 2,5 horas. Aloja-

mento no lodge. 

Dia 4º Tadapani/Ghandrung 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Hoje acordaremos no ponto mais 

alto do nosso circuito, então a 

maior parte do caminho será a des-

cida por aldeias isoladas para che-

gar a Ghandrung, um dos maiores 

assentamentos Gurung ao oeste 

do Nepal. A partir daqui, teremos 

uma das mais belas vistas de Gan-

gapurna, Machapuchre (Fishtail), 

Anapurna Sur, Bahara Sikhar, Lam-

jung Himal e Ananpurna III. Conti-

nuaremos a descida até chegar a 

Sauli Bazar. Alojamento no lodge. 

Dia 5º Sauli Bazar/Nayapul/ 
Pokhara 
• Café da manhã + almoço. 

Passeio gradual de aproximada-

mente 2 horas até chegar a Naya-

pul, via Birethanti. Neste ponto, 

saida por estrada até o aeroporto 

de Pokhara para se conectar com o 

vôo para Katmandu.

MOSTEIRO TAKTSANG - PARO


