
NEPAL e TIBETE 107POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 3.465 USD

Cód. 13506O

 Nepal  Tibete
PALACIO DE POTALA - LHASA

ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Kathmandu: Shambala (Primeira Superior) 
Lasha: Shangri-la (Turista Superior) 
Gyantse: Gyantse (Turista Superior) 
Shigatse: Qomolangzong (Turista Superior) 
Tsedang: Tsedang (Turista Superior)

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

- A visita de Potala em algumas datas de grande afluência de 
turistas está limitada a 1 hora de visita.  

- Devido à grande altitude do Tibete, é preciso realizar uma boa 
aclimatação à altitude e estar em bom estado físico.  

- A ordem das visitas pode ser alterada assim como o alojamen-
to nos hotéis por motivos operacionais.  

- Por motivos operacionais, a Cia. aérea chinesa que fornece o 
voo Kathmandu/Lhasa pode mudar ou cancelar a operação 
dos voos, e neste caso o operador local dará uma alternativa, 
a mais ajustada possível ao itinerário original.  

- Pela topografia destes países, com percursos por estradas de 
montanha, com alguns trajetos complicados, os deslocamen-
tos podem ser longos devido a desvios ou fechamentos de 
estradas.   

- Consultar preços a partir de 1 de Novembro de 2019. 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos 4x4 no Tibete, em Kathmandu, veícu-
los com ar condicionado. 

- Bilhete aéreo Kathmandu/Lhasa/Kathmandu. 
- 11 noites de alojamento nos Hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard duplo com banheiro e/ou ducha.  

- 11 cafés da manhã. 
- Assistência de um guia de língua espanhola durante todo o 
percurso no Nepal e Tibete para as saídas garantidas com um 
mínimo de 6 pessoas. Com menos de 6 pessoas, guia local de 
língua espanhola no Nepal e em inglês no Tibete.  

- Assistência e traslados nos aeroportos. 
- Seguro de viagem. 
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DATAS DE CHEGADA (de 1 Junho 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas SEGUNDA-FEIRA

Suplementos 

Suplemento quarto individual (3 Jun/21 Set 2019) .............................................. 830 
Suplemento quarto individual (21 Out 2019/23 Mar 2020) ....................... Consultar 

Visto do Tibete (neto)............................................................................................. 155 
Visto de Nepal (neto, tramitação em destino)........................................................ 30 

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

DATAS DE SAÍDA
Base Base Base 

6 pessoas 4 pessoas 2 pessoas

2019 

Junho 3, 10 e 17 3.730 3.465 3.860 

Julho 8 e 15; Agosto 5 4.090 3.805 4.205 

Agosto 12, 19 e 26 4.105 3.840 4.220 

Setembro 2, 16 e 30 4.130 3.880 4.260 

Outubro 7 e 21 4.090 3.805 4.205 

Novembro 18;
Consultar Consultar Consultar 

Dezembro 9 e 23 

2020 

Janeiro 6 e 20; Fevereiro 3 e 17;
Consultar Consultar Consultar

 
Março 9 e 23

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

HOTÉIS  
Primeira/ 

Primeira Sup./Luxo

Incluindo 11 CAFÉS DA 
MANHÃ e 16 VISITAS

Kathmandu
●

Dia 1º Kathmandu 
• Segunda-feira.  
Chegada a Kathmandu, a capital 
centro cultural do Nepal. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 2º Kathmandu  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Visita da Stupa de Swayambunath, 
também chamada de o Templo dos 
Monos, de rito Budista-Newari. Está 
localizada no topo de uma colina a 
partir da qual teremos uma vista 
espetacular do vale. Mais tarde, ire-
mos para a cidade de Patan, para 
visitar a Praça Durban e o Templo 
de Ouro. Retornaremos a cidade de 
Kathmandu para terminar nossa 
visita na Praça de Durbar, um 
autêntico museu ao ar livre com suas 
estupas e palácios, onde se encontra 
o Palácio da Kumari (deusa viva), um 
mito cujas origens nos aproximarão 
do conhecimento do Hinduísmo Tân-
trico dominante no Vale de Katman-
du. Alojamento no hotel. 

Dia 3º Kathmandu  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Dia libre para realizar excursões facul-
tativas (conhecer Bhadgaon, Pasupa-
tinah e Bodnath). Alojamento. 

Dia 4º Kathmandu/Lhasa/Tsedang  
• Quinta-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para sair de 
avião a Lhasa. Neste voo através da 
Cordilheira do Himalaia poderemos, 
se o tempo permitir, desfrutar de 
umas esplêndidas vistas do Monte 
Everest e de muitas outras montan-
has. Após chegar ao aeroporto de 

Gonggar e passar pelos trâmites da 
aduana, nos trasladaremos por estra-
da em um percurso de duas horas 
(93 km) a Tsedang. Tempo livre para 
aclimatar-se a altitude. Alojamento.  

Dia 5º Tsedang  
• Sexta-feira • Café da manhã.  
Durante este dia visitaremos o palá-
cio de Yumbulkhang, é o primeiro 
palácio e um dos edifícios mais anti-
gos do Tibete; o Templo de Traduck 
também conhecido com o nome de 
O Templo de Changzhu, está locali-
zado na colina de Gongri. A dois qui-
lômetros ao sul a cidade de Tsetan e 
as Tumbas dos reis tibetanos, lugar 
onde os reis, ministros e as concubi-
nas reais que desde o 29 Tsanpo até 
o último foram enterrados. O túmulo 
que está localizado em Chong Gye, a 
30 quilômetros de Tsedang é tam-
bém o único grupo de túmulos no 
Tibete. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Tsedang/Lhasa  
• Sábado • Café da manhã. 
Com muita calma e sem grandes 
esforços, começaremos a explorar 
esta fantástica cidade, telhado do 
mundo, localizado a 3.658 m. De 
manhã, visita do Palácio de Potala, 
uma obra-prima da arquitetura tibe-
tana que simboliza a história e a cul-
tura do Tibete. Construído no século 
XVII, fica a 300 metros acima do vale, 
no alto da Colina Vermelha e domina 
toda a cidade. À tarde visita de 
Jokhang, o templo mais venerado e 
sagrado para a maioria dos budistas, 
e importante local de peregrinação, 

localizado na Praça Barkhor, foi cons-
truído pelo Imperador Songtesen 
Gampo no ano de 642. Visita do 
bazar e alojamento no hotel. 

Dia 7º Lhasa  
• Domingo • Café da manhã.  

Visita do mosteiro Drepung funda-
do em 1416 por Tashi Palden, é uma 
autêntica universidade dedicada ao 
budismo. No interior abriga numero-
sas relíquias, estátuas de Buda e 
murais florais que representam a 
sabedoria do povo tibetano. À tarde, 
visita do mosteiro de Sera, um dos 
mosteiros mais bem preservados do 
Tibete, onde várias centenas de mon-
ges vivem e estudam em suas pare-
des caiadas de branco e telhados 
dourados. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Lhasa/Yamdrok Tso Lake/ 
Gyantse  
• Segunda-feira • Café da manhã.  

Saída pela estrada para Gyantse, 
atravessando as colinas de Khamba 
La (4.750 m) e Kora La. No caminho, 
passaremos pelo famoso lago Yam-
drok Tso. Chegada a Gyantse, estra-
tegicamente localizada no Vale de 
Ngyanbchu a 3.950 m nas antigas 
rotas comerciais entre a Índia, Nepal, 
Butão e Sikkim. Possui um belo cen-
tro antigo com arquitetura tradicio-
nal tibetana.  

Dia 9º Gyantse/Shigatse  
• Terça-feira • Café da manhã.  

Traslado por estrada a Shigatse. Che-
gada e visita do Monastério de Tas-
hilumpo, o assentamento de Pan-
chen Lama, segundo em importância 
após o Dalai Lama Drup. Em seu inte-
rior, abriga uma grande figura dedi-
cada a Maytreya feita com ouro e 
pedras preciosas e de 26 m de altura. 
Alojamento no hotel.  

Dia 10º Shigatse/Lhasa  
• Quarta-feira • Café da manhã.  

Pela manhã saída por estrada em 
direção a Lhasa. (280 km aprox. 6 
horas) chegada e tarde livre a dispo-
sição dos Sres. clientes. Alojamento 
no hotel.  

Dia 11º Lhasa/Kathmandu  
• Quinta-feira • Café da manhã.  

Depois do café da manhã traslado 
por estrada ao aeroporto de Gonggar 
para pegar o voo com destino a 
Kathmandu. Chegada e alojamento 
no hotel.  

Dia 12º Kathmandu 
• Sexta-feira • Café da manhã. 

Tempo livre. Na hora indicada trasla-
do ao aeroporto.


