
Duração da Viagem: 

14 Dias e 13 Noites

 

PACOTE TERRESTRE
    BUTÃO & NEPAL
PACOTE TERRESTRE
    BUTÃO & NEPAL

Paro, Thimphu, Phobjikha, Punakha, Kathmandu, Chitwan, Pokhara.



Dia 1 - PARO - THIMPHU - Distância: 65km (1h30m) Trecho por Solo

Dia 2 - THIMPHU

Dia 3 - THIMPHU - PHOBJIKHA - Distância: 135km (5-6hrs) Trecho por Solo

Dia 4 - PHOBJIKHA - PUNAKHA Distância: 78km (3hrs) Trecho por Solo

Assistência na chegada por representante da agência, seguida
de transfer para a capital do Butão; Thimphu. Check-in no hotel 
e após um breve descanso, visitaremos o Buddha Dordenma, 
uma das maiores estátuas de Buda sentado, medindo 
52m de altura, o ponto oferece uma vista deslumbrante.
Se o tempo permitir visitaremos o Memorial Nacional Chorten
conhecido como "o marco mais religioso do Butão". Pessoas locais
de todas as idades vão até lá para fazer suas preces circundando 
o monumento cerca de 108 vezes como de acordo com a �loso�a 
Budista. A noite, visita ao Tashichho Dzong, uma antiga fortaleza 
e monastério que abriga os assentos do corpo monástico, a sala 
do trono e os escritórios do rei, secretariado e alguns ministérios. 

Após o desjejum, caminhada para visitar o Chagri Dorjeden 
Monastery (2 horas de ida e volta). Fundado em 1620, agora é 
um importante centro de ensino e para retiros monásticos.
Voltaremos a cidade para o almoço. Após o almoço, visitaremos 
a Escola de Treze Artes e Ofícios, o principal centro de 
aprendizado das artes tradicionais do Butão.
Se o tempo permitir visitaremos o Museu Nacional Têxtil para 
conhecer a arte nacional butanesa de tecer.
Caso seja possível e estivermos lá no período de funcionamento 
exploraremos a Centenary Farmer's Market, uma tradicional 
feira livre da cidade (aberta de quinta a domingo)

Sessão de yoga matinal.

Em seguida desjejum, e após, nos deslocaremos para a 
região do vale de Phobjikha onde através de sua natureza 
exuberante entenderemos porque o Butão é o único país 
carbono negativo do mundo. No deslocamento, breve parada 
no Dochula Pass (3150m), ponto conhecido por vistas 
espetaculares das montanhas nevadas do leste do Himalaias.
Depois de chegar em Phobjikha, Check-in no hotel e teremos
tempo para �carmos imersos na natureza enquanto exploramos 
a Gangtey Nature Trail (1h30m de trilha).

Sessão de yoga matinal

Após o desjejum, ainda pela manhã, teremos tempo para 
explorar região mais.
Após o almoço, seguiremos para Punakha, lá faremos uma 
caminhada de 1 hora até o templo da fertilidade de Chimi 
Lhakhang.
Mais tarde, visita à Punakha Dzong, a "mais bela fortaleza 
do país" situada entre os dois rios Mo Chu e Pho Chu.
À noite, exploraremos a cidade de Punakha.
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Dia 5 - PUNAKHA - PARO  Distância: 130km (4-5hrs) Trecho por Solo

Dia 6 - PARO

Dia 7 - PARO - KATHMANDU (1h15m) Trecho aéreo 

Dia 8 - KATHMANDU

Depois do desjejum, retornaremos a Paro. 
No caminho, mais uma vez, desfrutaremos da vista 
pitoresca do Dochula Pass.
Ao chegar em Paro, visita ao Museu Nacional do Butão, 
construído no século XVII. E visita ao Paro Dzong  “a fortaleza 
do monte de jóias”.

       
Após um desjejum cedo, faremos uma caminhada até o 
famoso monastério “ninho do tigre”, que se agarra 
maravilhosamente em um penhasco com vista para o vale 
de Paro. Aproximadamente 4-5hrs de caminhada no total.
No �nal da tarde, visita a Kyichu Lhakhang, um dos santuários 
mais antigos e sagrados do reino butanês, que remonta ao 
século VII.
A noite, tempo para relaxar no hotel ou tempo livre para 
explorar ainda mais os bazares de Paro.

Após o desjejum no hotel, traslado ao aeroporto para o 
voo a Kathmandu. (Trecho aéreo não incluso no pacote terrestre)

Na chegada, Transfer para o hotel e check-in.
A tarde, visita ao City Durbar que é a parte antiga da cidade de
Kathmandu. Uma área com diversos templos e outras estruturas 
antigas, que são e foram palco das antigas tradições e rituais 
do Nepal. 
Também encontramos por lá a residência real e a residência 
de Kumari que é a única deusa no mundo viva e em pele e osso.

Pernoite e jantar no Hotel.
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Após o desjejum no hotel visita a Swayambhunath que é uma 
Stupa demarcada como ”Património Mundial da UNESCO" que 
�ca sobre um monte próximo de Kathmandu, muitas vezes 
chamado do templo dos macacos por causa da grande 
presença de macacos nos arredores.
Tarde: passeio a Pasupatinath, templo Hindú situado nas 
margens do rio Baghmati onde cremações ocorrem 
constantemente, e depois à Bouddhanath (Outro Património 
Mundial da UNESCO) que além de ser uma das maiores e mais 
lindas stupas é também o centro da cultura tibetana no Nepal. 
Jantar a noite no hotel em Kathmandu.



Dia 9 - KATHMANDU - ROYAL CHITWAN NATIONAL PARK - Distância: 159km (5hrs) Trecho por Solo

Dia 10 - CHITWAN

Dia 11 - CHITWAN - POKHARA Distância: 146km (4h30m) Trecho por Solo

Dia 12 - POKHARA
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Na parte da manhã, desfrutaremos da abundante natureza 
enquanto caminhamos por uma parte do parque com o nosso 
guia Biólogo. Em seguida retornaremos ao hotel para o desjejum. 
Depois de alimentados, faremos um safari utilizando Jipes 
abertos (Land Rover) para tentarmos encontrar os famosos 
rinocerontes asiáticos.
Após o almoço, teremos mais algumas atividades na selva, 
que incluem um passeio de barco.

Pernoite no Hotel.

Café da manhã no hotel.

Seguimos para Pokhara pela estrada, na chegada faremos check-in 
no Hotel. De tarde, uma hora de passeio de barco no Lago Phewa 
o segundo maior lago do Nepal. Visitaremos também o antigo 
Templo de Barahi, localizado em uma Ilha no Lago Phewa. 
No retorno teremos tempo livre para explorar os bazares e o 
centro de Pokhara.

Jantar e Pernoite no Hotel.

Acordamos cedo para assistir um dos mais belos nasceres do 
sol que Pokhara oferece, no topo de um dos montes próximos a 
cidade, é espetacular observar a mudança da coloração nos 
himalaias nevados conforme o sol nasce. Seguimos até lá por 
veículo, e caminhamos os últimos metros.
Depois, voltamos para o hotel para o desjejum, e teremos o dia 
livre para caminhar nos arredores e explorar a região.

Prática opcional de meditação a noite.

Jantar e Pernoite no Hotel

Desjejum no hotel e seguimos para Chitwan. Na chegada, 
check-in no hotel e tempo para descanso.

À noite, teremos uma sessão de slides com biólogo funcionário 
do Royal Chitwan National Park que nos iluminará com relação 
à rica e excepcional fauna e à �ora desta região.

Pernoite no Hotel.



Dia 13 - POKHARA - KATHMANDU (30m) Trecho aéreo

Dia 14 - KATHMANDU

Após o desjejum seguiremos por voo a Kathmandu.
(Trecho aéreo não incluso no pacote terrestre)

Assistência na chegada e check-in no Hotel. Dia de descanso, 
lazer e para explorar os bazares de Thamel em Kathmandu onde 
é possível comprar as macias Pashminas, ou lindas e típicas 
pinturas das montanhas ou mandalas budistas que são 
produzidas no Nepal e vendidas por lá.
  
Janta e Pernoite no Hotel.

Transfer após o desjejum para o Aeroporto, para tomarmos 
o voo de volta para casa.
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Hotéis

Thimphu: Kuenphen Rabten Resort ou de categoria similar 
Punakha: Drubchhu Resort ou similar 
Phobjikha: Hotel Dewachen ou similar 
Paro: Tenziling Resort ou similar   

Kathmandu: Soaltee Crowne Plaza ou similar
Chitwan: Landmark Forest ou similar
Pokhara: Pokhara Grande ou similar



Serviços incluídos no custo do pacote terrestre:

•Acomodação em hotel (compartilhamento duplo ou triplo) por um total de 13 Noites.
•Todas as refeições no Butão e em Chitwan. Café da Manhã e Jantar no resto do Nepal.
•Transporte e transfers por solo como mencionados no roteiro.
•Traslados, visitas turísticas e excursões em veículos com Ar Condicionado.
•Guias regionais licenciados, com idioma inglês.
•Tradução de todos os relatos dos guias regionais para o português.
•Acompanhamento por líder do grupo brasileiro que viveu na Índia durante 6 anos, 
 que regularmente leva grupos a Índia, e que este, levará seu 3º grupo em viagem ao Nepal.
•Informações sobre o processo de obtenção dos documentos necessários.
•Todos os passeios conforme itinerário / taxas de entrada a monumentos e museus.
•Todos os impostos governamentais atualmente aplicáveis.

Serviços excluídos no custo do pacote terrestre:

•Seguro de Viagem.
•Bebidas alcoólicas ou outras bebidas, sucos etc.
•Serviço de frigobar.
•Chamadas por telefone.
•Serviço de lavanderia.
•Gorjetas para guias, carregadores de mala, etc.
•Despesas de natureza pessoal.
•Vistos ou taxas consulares.
•Almoços em Kathmandu e Pokhara.
•Qualquer outra alimentação não especi�cada.
•Qualquer passagem aérea.
•Qualquer taxa com relação a bagagens com peso excedido. 
•Quaisquer taxas com relação a contratação de 
 franquia de bagagem extra.
•Qualquer tratamento pessoal. (Massagem, terapia, tratamento médico).

Para mais informações: 
www.pranaprana.org/contato


