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Nepal:  

HIMALAYA

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 1.590 USD

Dia 1º Katmandu 
Chegada a Katmandu, capital e cen-
tro cultural do Nepal. Traslado ao 
hotel. Alojamento.  
Dia 2º Kathmandu/Patan/  
Kathmandu  
• Café da manhã  
Visita à Stupa de Swayambunath, 
do rito budista-Newari, está localiza-
da no topo de uma colina, de onde 
teremos uma vista espetacular do 
vale. Mais tarde, iremos para a cida-
de de Patan, para visitar sua Praça 
Durbar e o Templo Dourado, retor-
naremos à cidade de Kathmandu 
para terminar a nossa visita na Praça 
Durbar, um autêntico museu ao ar 
livre com suas padogas e palácios, 
onde se encontra o Palácio Kumari 
(deusa viva), um mito cujas origens 
nos aproximam do conhecimento do 
hinduísmo tântrico dominante no 
Vale de Kathmandu. Alojamento no 
hotel.  
Dia 3º Katmandu  
• Café da manhã 
De manhã, visita da Stupa de Boud-
dhanat, localizada a 8 km de Kat-
mandu e cercada pelas casas dos 
lamas ou sacerdotes budistas. É con-
siderada uma das maiores estupas do 
gênero. Na continuação visita de 
Pashupatinath, o centro sagrado do 
hinduísmo localizado nas margens do 
rio Bagmathi. Tarde livre à disposição 
dos Srs. Clientes para passear pelo 
bairro central de Thamel. Alojamento 
no hotel. 
Dia 4º Kathmandu/Bhaktapur/ 
Nagarkot  
• Café da manhã 
Durante esse dia, visita de Baktha-
pur/Bhagdaon, cidade Patrimônio 
Mundial famosa por sua cerâmica 

preta de alta qualidade, bem como 
por seus artistas e pintores de tankas 
e mandalas. Continuação pela estra-
da para Nagarkot, localizada a 35 
km de Kathmandu e conhecida por 
ser o Mirante do Himalaia. Traslado 
ao hotel e alojamento.  
Dia 5º Kathmandu/ 
Changunarayan/Dhulhikel  
• Café da manhã 
Pela manhã após o café da manhã, 
faremos um passeio a pé pelas 
aldeias vizinhas até chegar a Chan-
gunarayan. Chegada e visita de seu 
famoso Templo declarado Patrimô-
nio da UNESCO por sua peculiarida-
de em suas esculturas em madeira e 
pela antiguidade de uma de suas 
estátuas, Garuda, considerada uma 
das mais antigas do Nepal. Continua-
ção na estrada para Dhulikhel. Che-
gada e alojamento no hotel 
Dia 6º Dhulhikel/Panauti/ 
Katmandu  
• Café da manhã 
Durante esse dia, faremos um pas-
seio pelas aldeias e plantações de 
arroz até chegar a Panauti, uma 
cidade medieval histórica outorgada 
como dote pelo rei Bhupatindra 
Malla a sua irmã. Visita da cidade. 
Em seguida, traslado pela estrada 
para Katmandu. Chegada e traslado 
ao hotel. 
Dia 7º Katmandu/PN Chitwan  
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída por estrada para o Parque 
Nacional Chitwan, uma das áreas 
protegidas mais lendárias e antigas 
da Ásia. Foi classificada como Patri-
mônio Mundial pela UNESCO, esta 
rica reserva permite que você se 
aproxime dos últimos rinocerontes e 
tigres asiáticos, sem quebrar a magia 

deste milagre da natureza. Alojamen-
to em lodge.  
Dia 8º PN Chitwan  
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Safari nas costas de um elefante e 
passeio de canoa nesta reserva 
famosa pela extraordinária variedade 
de sua fauna. Os animais estrelas são 
aquelas espécies salvas da extinção, 
como o tigre real de Bengala e o gran-
de rinoceronte indiano ou de chifre 
único. Mais numerosos são leopardos, 
elefantes, veados, ursos, chacais e 
macacos. Alojamento em lodge.  
Dia 9º PN Chitwan/Lumbini  
• Café da manhã 
Pela manhã, saída pela estrada para 
Lumbini (86 km), local do nascimento 
de Buda. Também considerado patri-
mônio desde 1997, abriga em seu 
amplo jardim numerosos mosteiros 
construídos por diferentes países, 
usando suas próprias arquiteturas. 
Visita ao Templo Maya Devi e à 
Coluna Ashoka. Alojamento no hotel. 
Dia 10º Lumbini/Pokhara  
• Café da manhã 
Após outra excursão pelo parque, 
cedo pela manhã, saída pela estrada 
para Pokhara, local de beleza natural 
incomparável e local perfeito para 
uma vista panorâmica da região do 
Himalaia, incluindo os Annapurna e 
Dhaulagiri (se as condições climáticas 
permitirem). Chegada e passeio de 
barco no lago Phewa. A tranquilida-
de do lago Phewa e a grandeza da 
montanha sagrada Fish Tail serão 
uma das imagens que levarão tempo 
para esquecer. Alojamento no hotel.  
Dia 11º Pokhara/Sarangkot/ 
Pokhara  
• Café da manhã 
Muito cedo, visita de Sarangkot 
para ver o nascer do sol. Retorno ao 
hotel para o café da manhã. Após o 
café da manhã, um passeio panorâ-
mico pela cidade, incluindo a cacho-
eira Devi's Fall, o campo de refugia-
dos tibetanos e a caverna Guptes-
hwor. Alojamento no hotel.  
Dia 12º Phokara/Katmandu  
• Café da manhã 
Na hora indicada traslado por estrada 
a Katmandu. Alojamento no hotel.  
Dia 13º Katmandu  
• Café da manhã 
Na hora indicada nos trasladaremos 
ao aeroporto. 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Preço voo Madri/Kathmandu/Madri (sem taxas, aproximado) desde ........ Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Visto do Nepal (tramitação na chegada ao país) ........................................... 30 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Nepal (base 2 pessoas) 1.590 1.935 
- Suplemento quarto individual 798 890 
- Suplemento por voo Pokhara/Kathmandu 190 190 
- Noite extra em Kathmandu 80 96

Cód. 13507B

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos com ar condicionado. 
- 12 noites de alojamento nos Hotéis previstos (ou 

similares) em quarto standard duplo com banheira 
e/ou ducha.  

- 12 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares (sem 
bebidas). 

- Visitas indicadas no itinerário com guia de língua 
espanhola durante todo o percurso exceto em Pokha-
ra/Chitwan e Lumbini que será em inglês.  

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

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria “A” 
Katmandu: Moonlight / Ghangri Boutique Hotel (Primeira) 
Pokhara: Lakeside Retreat (Primeira) 
Chitwan: Park Safari Resort (Primeira) 
Nagarkot Himalayan Villa (Primeira) 
Dhulikhel: Dhulikhel Lodge Resort (Primeira) 
Lumbini: Hokke (Primeira Superior) 
Categoria “B” 
Katmandu: Aloft Kathmandu (Primeira Superior) 
Pokhara: Ahiti Resort & Spa (Primeira Superior) 
Chitwan: Tigerland Safari Resort (Primeira Superior) 
Nagarkot Country Villa (Primeira Superior) 
Dhulikhel: Dhulikhel Mountain Resort (Primeira Superior) 
Lumbini: Hokke (Primeira Superior)

Notas e condições:  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aero-

portos. Rogamos consultar detalhes. 
- Possibilidade de regressar de Pokhara a Kathmandu em avião. 

Consultar suplemento. 
- Rogamos consultar possibilidade de Extensões desde Nepal. 
- Tarifas vigentes até 30 de Setembro de 2020. 
- Consultar tarifa por guia acompanhante. 
- Consultar Gastos de Cancelamento na página 115.

HOTÉIS 
Primeira/ 

Primeira Sup.

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ,  
2 ALMOÇOS, 2 JANTARES e  

16 VISITAS
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