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Dia 1º Kathmandu 
• Domingo 
Chegada a Kathmandu. Dia livre. 
Alojamento 

Dia 2º Kathmandu/Paro/Thimphu 
• Segunda-feira • Almoço + jantar. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto e saída de avião com destino 
Paro. Chegada a Paro com o voo da 
Druk Air, assistência e traslado a 
Thimphu. O caminho desce pelo vale, 
onde os rios de Paro / Thimphu se 
encontram em Chuzom. Pela tarde, 
visita do Memorial Chorten de 
Thimphu, monumento pela paz e 
prosperidade mundial. As pinturas e 
estatuas no interior do monumento 
proporcionam uma visão profunda 
da Filosofia Budista. Alojamento no 
Hotel. 

Dia 3º Thimphu 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita o dia inteiro de Thimphu, 
incluindo a Biblioteca Nacional que 
contém uma vasta coleção de anti-
gos textos e manuscritos budistas. 
Visita do instituto Zorig Chusum, 
mais conhecido como o Centro de 
Artesanato de Belas Artes ou escola 
de pintura (pintura de Thankas e 
outras artes tradicionais). Continua-
mos para o centro da cidade para 
visitar a fabrica têxtil e o Museu 
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Folk Heritage. Pela tarde, visita de 
Trashichho Dzong, impressionante 
fortaleza/monastério, atualmente uti-
lizado para assuntos governamen-
tais. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Thimphu/Punakha 
• Quarta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar. 
Pela manhã, saída para Punakha 
através da passagem de Dochu-la 
(3050m). Em um dia claro pode-se 
ver uma interminável cadeia de picos 
do Himalaia, como o Gangar Punsum 
(24.000 pés). Chegada a Punakha e 
visita da Punakha Dzong, a residên-
cia de inverno de Je Khenpo (sumo 
sacerdote) e dos monges de Tashich-
hodzong. O Punakha Dzong está 
situado na desembocadura de dois 
rios glaciais, o Chu Chu e o Mo Pa, 
que descem das alturas do Himalaia e 
que foi a antiga capital do pais. Pela 
tarde, após cruzar os campos natu-
rais de arroz as margens do Chhu 
Mo, visita do Khamsum Yuelley 
Namgyal Chorten, monumento em 
agradecimento a Rainha do País. Alo-
jamento. 

Dia 5º Punakha/Paro 
• Quinta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar 
Pela manhã, visita a Dzong Wang-
due que se eleva imponente sobre a 
confluência de dois rios, contrastan-
do com a paisagem natural da 
região. O pequeno povoado de 
Wangdue é muito famoso pelas 
esculturas de bambu e seu artesana-
to em pedra. Em rota, visita da Sem-
thoka Dzong, também conhecida 
como a “Fortaleza das joias empilha-
das” pela qualidade do trabalho de 
sua madeira, efetuado em sua torre 

central. Continuação para Paro. Visi-
ta do Ta Dzong mais conhecida 
como a Torre do Relógio, que agora 
abriga o Museu nacional. Alojamento 
no hotel. 

Dia 6º Paro 
• Sexta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar 
Pela manhã realizaremos a excursão 
do Monastério Taktsang (ninho do 
tigre) O monastério Taktsang é um 
dos lugares de peregrinação mais 
venerados do mundo do Himalaia e 
que contém 13 lugares sagrados. 
Taktsang, "Tigre de Lair", deve seu 
nome a historia de sua fundação. No 
século VIII Guru Rinpoche chegou a 
Taktsang de uma maneira milagrosa, 
voando em uma tigresa de Khenpa-
jong na região de Kurteop. Segundo 
a tradição de Bhutan, a tigresa era 
uma forma tomada por um dos con-
sortes do Mestre para a ocasião. De 
regresso a Paro, visitaremos Drukg-
yel Dzong, uma fortaleza do Século 
XVII construída para comemorar a 
vitória sobre os invasores tibetanos, e 
visita do Kyichu Lhakhang, um dos 
santuários mais sagrados do país que 
reflete a introdução do budismo em 
Bhutan. Alojamento no hotel. 

Dia 7º Paro/ Kathmandu 
• Sábado • Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para sair em voo regular com 
destino a Kathmandu. Tarde livre.  
Alojamento no hotel. 

Dia 8º Kathmandu 
• Domingo • Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)  - Categoria 4* 
Thimpu: Riverview / Phuntsho Pelri / Dragon Roots 
Punakha: Zangtok Pelri / Meri Puensum Resort /  
Danchen Resort / Orchid 
Paro: Tenzigling / Olanthang / Village Resort / Kichu Resort 
Kathmandú: Fairfield by Marriott

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- A viagem não inclui: visto do Nepal, vacinas, taxas de bilhetes 
e aeroportos. Rogamos consultar. 
- É necessário realizar a reserva com mais de 30 dias de antece-
dência. 
- Os monastérios só poderão ser visitados quando não estão 
residindo neles os monges, situação que não pode ser prevista 
com antecedência.  
- Não há caixas (ATM) em Bhutan, Recomendamos aos clientes 
levar dinheiro suficiente em espécie para qualquer imprevisto.  
- O visto é entregue pelo guia em destino. 
- Existe a possibilidade de realizar extensões. Consultar. 

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

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

Este Programa Inclui: 
- Voos internos Katmandu/Paro/Katmandu.  
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã, 5 almoços e 5 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-
hola em Buthan. (trainees) 
- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Visto de Bhutan. 
- Seguro de viagem.

Bhutan:  8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.355 USD
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Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas)

Suplementos 
Por saídas de 1 Setembro a 31 Outubro 2019 ...................................................... 380 

Suplemento mínimo 2 pessoas............................................................................... 450 

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

Visto de Katmandu (a pagar em destino)............................................................... 40  

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

Notas: Consultar a possibilidade de realizar extensões desde Kathmandu

Base quarto duplo (4 pessoas) ...................................................... 2.355 

Suplemento quarto individual ......................................................... 340
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Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  
5 ALMOÇOS + 5 JANTARES e 15 VISITAS
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