Reinos do Himalaia, Butão e Bangkok

A partir de 2.755$
8

9 o 11 Dias
Visitando: Kathmandú / Thimpu / Punakha / Wangdue / Taktsang/ Haa / Paro / Bangkok

12

Saídas 2020 / 2021
A KATHMANDU
2020

2021

Abril

5

Outubro:

4, 11, 18

Maio

3, 17, 31

Novembro:

1, 15

Junho

14

Dezembro:

6, 27

Julho

5, 19, 26

Agosto

2, 5, 9, 16

Setembro

6, 13, 20

Dia 1º: Katmandu
Chegada ao aeroporto de Kathmandu e traslado
até ao hotel. Resto do dia livre. Kathmandú que
é a capital e centro político e cultural de Nepal ,
situada a 1336m de altitude em um amplo Vale
reados por altas montanhas. Acomodação no
hotel.
Dia 2º: Katmandu / Paro / Thimpu
Café da manhã. Transfer até o aeroporto para
embarcar ao Reino de Butão com destino a
Paro. O voo a Paro é um dos mais espetacular
que pode ser realizado na região do Himalaia,
nos oferece uma fascinante vista da região e
uma descida fabulosa na chegada a Paro. Che-

Janeiro

17

Fevereiro 7
Março

7, 28

gada e saída pela estrada em direção a Thimphu
a capital do Butão, Durante a rota vamos visitar
o Chuzom, confluência dos rios Paro e Thimpu
onde vamos encontrar três estilos diferentes
de stupas(Stupas são antigas construções funerárias indianas que contêm relíquias de reis
e heróis): Tibetano, Nepale Butanesa. Almoço.
Pouco antes de chegarmos em Chuzom, vamos
visitar o Templo de Lhakang Tschgang. Continuação ao vale Thimpu. À tarde, vamos dar um
passeio pelo mercado local a pé. Logo após
vamos nos dirigir a Buddha (Kuenselphodrang),
a maior estátua de Buda no Butão e desde então
onde há excelentes vistas do vale. Jantar e Acomodação no hotel.

INTRODUÇÃO
Butão, também conhecida como a “Terra do Dragão do Trovão” ou “o último Sangri-la” de terra,
está localizado no território mais oriental do Himalaia entre a Índia e a República popular China.
Este pequeno reino do Himalaia é um dos lugares mais isolados da Terra. Paisagens antigos mosteiros budistas etc. Admiração. Um lugar idílico para visitar.
Dia 3º: Thimpu
Café da manhã. De manhã, visitaremos a Biblioteca Nacional, que mantém uma vasta coleção
textos e manuscritos budistas antigos, alguns dos
quais deles com mais de cem anos de idade, bem
como outra coleção de livros de cultura e religião
Himalaia. Almoço. À tarde, visita Memorial Chorten, rodeado de pessoas dando voltas e recitando
mantras e demonstrando a sua fé. Vamos continuar com o impressionante mosteiro fortaleza
Trashichhoedzong que abriga a Secretaria de
Estado, a sala do trono de Sua Majestade e vários
escritórios do Governo. Em continuação vamos
terminar em um Centro de Artesanato e um Bazar
de artesão locais. Jantar. Acomodação hotel.

Dia 4º Thimpu / Punakha / Wangdue
Café da manhã. Saída por estrada em direção a
Punakha, no caminho iremos passar pelo desfiladeiro de Dochu-La. Breve parada para observar
as vistas panorâmicas, o chorten e as bandeiras
de oração. Se o tempo permitir será possível admirar alguns dos principais picos dos Himalaias.
Pelo caminho iremos ter uma Breve excursão ao
Templo Chimi Lakhang, localizado em uma colina no centro do vale; dedicado a Lama Drukpa
Kuenley e conhecido como o templo da fertilidade. Almoço . À chegada a Punakha visitaremos Punakha Dzong, residência de inverno do
sacerdote principal e dos monges de Tashichhodzong. Jantar e Acomodação no hotel.
Dia 5º Wangdue / Paro
Café da manhã .Localizado no meio de uma
floresta de pinheiros com vistas do Vale de
Punakha e Wangduephodrang, visitaremos o
Mosteiro Sangchhen Dorji Lhakhang Lhuendrup;
o templo abriga uma estátua Bronze de Avalokiteshvara, 5 metros uma das maiores do país.
Continuação a visita a Dzong Simtokha, também
conhecida como “A Fortaleza das Joias abandonado” por causa da qualidade de seu trabalho
em madeira feita em sua torre central. Chegada
Paro. Almoço. Visita do Ta Dzong, construído no
século XVII, originalmente como torre de vigia,
mas que agora acolhe o Museu Nacional desde
1.968. Jantar e Acomodação.
Dia 6º Paro / Taktsang / Paro
Café da manhã. Prepare as câmeras que o passeio nos proporcionará a excelência de toda
Butão um dia inesquecível incrível. Visita ao
mosteiro de Taktsang, conhecido como o ninho
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do Tigre um autêntico mosteiro da lenda. O
cenário o complexo não poderia ser mais espetacular e chocante, porque o mosteiro está
construído sobre uma parede com 700 m de
altura do Vale de Paro.. Almoço. Visita ao Kyichu
Lhakhang, um dos mosteiros mais antigos que
reflete a introdução do Budismo no Butão. Jantar
e Acomodação no hotel.

Extensão a Bangkok

NEPAL

Katmandú

Dia 9º: Katmandú / Bangkok (Tailândia)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto internacional de Katmandú para embarque no voo com
destino a a Bangkok (voo não incluído). Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel
Dia 10º: Bangkok
Café da manhã . Logo cedo vista panorâmica
pela conhecer os principais pontas da cidade
com seus monumentos e avenidas, nossa primeira descoberta é avenida de Bangkok, do
outro lado da movimentada Chinatown onde
faremos nossa primeira parada: o Templo Wat
Traimit o mais conhecido Templo do Buda dourado e que abriga um Imagem de Buddha de 5
toneladas de ouro contínuo. Nossa próxima parada ser O Templo Wat Pho ou Templo do Buda
Reclinável, um dos maiores Budas reclináveis do
mundo com 46 metros de comprimento e em
seus pés encontramos uma gravura espetacular
de 108 imagens representam ações positivas do
budismo. Retornando ao hotel visitaremos uma
fábrica de pedras preciosas . Resto do dia livre.
Acomodação no hotel.

Dia 7º: Paro/Haa/Paro
Café da manhã. Saída pela estrada para passar
a colina de Che-La, a 4.200 m, onde teremos a
oportunidade de observar (sujeito às condições
climatéricas) o Pico Chomolari e o Jichu Drakey.
A descida será feita através de uma floresta de
pinheiros até chegar a Haa, onde poderemos
ver Dong (Visita exterior). Visita ao Mosteiro
Lhakang Karpo (Templo branco) e o Mosteiro
Lhakang Nagpo (Templo Negro). Almoço. Regresso a Paro. Jantar e Acomodação no hotel.
Dia 8º: Paro/ Katmandú
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao
aeroporto para embarcar no voo até Katmandú.
Chegada e transfer ao hotel. Resto do dia livre.
Acomodação no hotel.
Dia 9º: Kathmandú
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao
aeroporto para embarcar no voo de regresso a
seu destino. Fim dos nossos serviços

Dia 11º: Bangkok
Café da manhã. Na hora indicada, Traslado ao
aeroporto para embarcar no voo de regresso a
seu destino. Fim dos nossos serviços.

Hotéis previstos ou Similares
Cidade

Categoria C

Kathmandu
Thimpu
Punakha / Wangdue
Paro
Bangkok

Categoria B

Moonlight 3*
City Hotel 4*
Dragon's net 3* Sup
The Village Lodge Drukchen
Narai 4*

1
Punakha
Timphu

INDIA

TAILANDIA

2 Bangkok

SI

O Tour inclui

• Traslados, visitas e excursões em serviço regular.
• Assistência com guia idioma espanhol na chegada a Katmandú. O restante dos traslados em
Katmandú assistência com guia idioma inglês, para a parte de Butão, assistência guia idioma
espanhol no aeroporto e visitas.
• Voo regular, na classe turística Kathmandú/Paro/Kathmandú.
• 8 noites de acomodação nos hotéis previstos ou similares.
• Regime de hospedagem com café da manhã, 6 almoços e 6 Jantares.
• Guia acompanhante de idioma espanhol durante o itinerário.
• Seguro assistência Mapaplus.
O Tour não inclui

(sujeito a modificações)

Nota Importante

Suplemento Vooo Kathmandú / Bangkok: Por pessoa NETO 260$

$

2

• Gastos pessoais como: bebidas, propinas, vistos, maleteiros, seguros, lavanderia, assim como
chamadas telefônicas
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voo indicados por separado.
• Visto

Suplemento voo regionais

$

Paro 3

NO

Shambala 4*
Druk 4*
Green Resort 4*
Raven Nest Resort
Holiday Inn Silom 4*

BUTÁN

2

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Reinos do Himalaia
Temporada

Categoria B

Categoria A

Iti. MM808

Duplo

Sup. Ind.

Duplo

Sup. Ind.

Jun: 14; Jul: 05, 19, 26; Ago: 02, 05, 09, 16
Dez: 06, 27; Jan: 17; Fev: 07

2.755

315

3.335

645

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14h00 e 12h00 respectivamente.
• Por razões operacionais no Butão , as companhias aéreas locais podem alterar seus voos, neste
caso o operador local, dará as melhores opções possíveis ao itinerário original.
• Consultar suplementos de Natal e Fim de Ano e o mínimo de noites extras necessárias em Bangkok.
$

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Extensão Bangkok
Temporada

Abr: 5; Mai: 3, 17, 31; Set: 6, 13, 20
Out : 4, 11, 18, Nov 01, 15 Mar 07, 28

3.180

370

3.815

325

Categoria C

Categoria B

Iti. MM809

Duplo

Sup. Ind.

Duplo

Sup. Ind.

De 01 Janeiro 2020 a 31 Março 2021

230

105

295

170
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