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e subindo os últimos degraus até ao mosteiro. Já dentro do 
recinto poderá encontrar alguns templos e santuários e/ou 
cruzar-se com os monges que aqui habitam. Descida até 
à cafetaria onde terá lugar o almoço. De tarde, regresso a 
Paro. Tempo livre. Jantar e alojamento.  De tarde, regresso 
a Paro. Jantar e alojamento. 
*Se a dificuldade da subida for demasiado elevada para as suas ca-
pacidades físicas poderá, em qualquer momento, voltar para trás e 
esperar na cafetaria (onde terá lugar o almoço) pelo resto do grupo. 
**Poderá fazer o percurso até à Cafetaria montado num pónei/ca-
valo – opcional. No entanto, a continuação da subida em direção ao 
mosteiro, bem como o regresso à base terá de ser sempre feito a pé. 

14º DIA:  PARO - DELI - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeropor-
to para embarque em voo de regresso à India (necessário 
visto com entrada múltipla) com destino a Deli. Chegada, 
recolha da bagagem e novas formalidades de embarque 
para embarcar em voo com destino à sua cidade de ori-
gem, via uma cidade de conexão. Noite e refeições a bordo. 

15º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO IN008A - ÍNDIA, NEPAL CLÁSSICO
E BUTÃO

VISTO OBRIGATÓRIO - NÃO INCLUÍDO 

ÍNDIA: As autoridades indianas exigem que os documentos de viagem 
(passaporte) tenham uma validade mínima de 6 meses.
O Governo indiano lançou o Programa e-Tourist Visa, destinado a facilitar a 
obtenção de visto para entrada no país, que abrange também, desde 15 de 
agosto 2015, os cidadãos portugueses. Assim, os cidadãos que reúnam as 
condições para obtenção de visto turístico poderão solicitá-lo online com 
uma antecedência mínima de 4 dias em relação à data da chegada à Índia. 
O visto é válido por 30 dias, podendo ser requerido 2 vezes em cada ano. 
Para mais informações, consultar: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

NEPAL :  possível de obter à chegada ao aeroporto
Levar 2 fotos tipo passe. 25 USD 

Taxa de saída do Nepal - pagamento local 11 USD

BUTÃO :  visto já incluído na viagem

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE Cat. A Cat. B Cat. C

Nova Deli The Suryaa
Crown Plaza Today   

Holiday Inn - Mayur 
Vihar Africa Avenues

Jaipur Golden Tulip Park Regis Paradise
Agra Jaypee Palace Ramada Plaza Howard
Kathmandu Soaltee Crowne Plaza Fairfield by Marriott Ghangri
Thimpu Le Meridien Ariya / Osel Amodhara
Paro Le Meridien Udumwara Olathang

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Jaipur Agra

Nova Deli

ÍNDIA

2 2

NEPAL
Kathmandu

3

2

ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICO COM EXTENSÃO OPCIONAL AO BUTÃO 2019

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

IN008/A 11 OU 15 9 OU 15 1.030 €

 + TAXAS DE AEROPORTO LH 405€  TOTAL 1.435€ (MÍN.6 PAX)  

ITINERÁRIO BASE - início em Nova Deli às 2ª,4ª e Sábados

INÍCIOS 3ª,5ª OU DOMINGOS:  A 2ª noite e visitas em 
Nova Deli passam, eventualmente, para o final do itine-
rário - sujeito a confirmação.

INÍCIO DE AMBOS OS ITINERÁRIOS

1º DIA:  LISBOA - NOVA DELI SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Nova Deli, via uma cidade europeia. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel. Dependendo do horário do 
voo, resto de dia livre na capital da Índia. Alojamento.

2º DIA:  NOVA DELI MP  
Pequeno-almoço. Saída para descobrir as ruas e monu-
mentos de Deli. Paragem para tirar uma fotografia no For-
te Vermelho e visita de Jama Masyid. Visita de Raj Ghat, 
memorial onde se encontram as cinzas de Gandhi, e conti-
nuação com uma panorâmica da imponente Porta da Índia, 
do Palácio Presidencial e do Parlamento. Visita do Templo 
Sikh. Sente-se na sala de orações (durante 10 minutos) para 
observar os visitantes e escutar a oração. De seguida, reali-
zação de uma incursão na nova parte de Deli para conhecer 
o Qutab Minar, o minarete de tijolo mais alto do mundo; e a 
Coluna de Ferro, resistente à ferrugem após 1500 anos de 
história. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção 
PC)

3º DIA:  NOVA DELI - JAIPUR (256 KM) MP  
Pequeno-almoço. De manhã, saída pela estrada com des-
tino a Jaipur, a cidade rosa do Rajastão e uma das mais 
pitorescas do mundo. Chegada e transfer ao hotel. De tar-
de, visita panorâmica com passagem pelo Albert Hall (vista 
exterior), palácio construído pelo marajá de Jaipur. Para 
finalizar, visita do templo hinduísta de Birla, assistindo ao 
ritual cerimonial. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

4º DIA:  JAIPUR (AMBER) MP  
Pequeno-almoço. Por volta das 07h00, saída para realizar 
uma excursão ao Forte de Amber. Passeio de elefante* até 
ao cimo da colina onde se ergue o palácio fortificado. Re-
gresso a Jaipur para descobrir a cidade rosa do Rajastão 
com passagem pelo Palácio dos Ventos (Hawa Mahal). Vi-
sita do Palácio do Marajá e do Observatório Astronómico. 
Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

 * Uma vez que há um número limitado de elefantes com licença 
em Forte Amber e que não é possível reservar previamente estes 
passeios, a excursão realizar-se-á de manhã cedo. No entanto, 
caso não haja elefantes suficientes, dado o elevado número de 
turistas, a subida ao Forte será feita a bordo de um jeep.

5ºDIA: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA MP
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, saída até Agra. No 
caminho, visita do poço escalonado de Chand Baori, si-
tuado na povoação de Abhaneri, um dos maiores e mais 
profundos da Índia; e da “cidade fantasma” de Fatehpur Si-
kri. Chegada a Agra, capital do Império Mogol entre 1556 e 
1658. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)
 
6º DIA:  AGRA MP  
Pequeno-almoço. De manhã cedo, visita do Taj Mahal (fe-
chado às sextas-feiras), uma das sete maravilhas do mundo 

os primeiros passos na filosofia budista ao contemplar as 
pinturas e estátuas dentro do monumento. De seguida, vi-
sita da Biblioteca Municipal, repleta de manuscritos, textos 
ancestrais e cavalos de vento (tecidos coloridos que con-
têm orações), do Museu dos Têxteis, admirando as coroas 
e outros acessórios reais, e do Museu da Herança Cultural, 
um livro vivo que conta a história da vida rural butanesa. 
Descubra ainda Trashichhoedzong, centro religioso e admi-
nistrativo do Butão. A “fortaleza da religião gloriosa” é a 
casa de verão do corpo monástico do reino. Para além dos 
quartos dos monges, é aqui que se encontra a sala do trono 
do rei. Almoço e jantar incluídos. Alojamento.

12º DIA:  THIMPHU - PARO  PC
Pequeno-almoço. Pela manhã e em hora a combinar, saída 
em direção a Paro. Paragem em Dochula Pass, uma majes-
tosa passagem de montanha adornada com 108 chortens 
ou stupas, construídos para homenagear os soldados bu-
taneses que morreram a combater os rebeldes indianos em 
2003. Deslumbre-se com a impressionante vista panorâmi-
ca (de 360 graus) dos picos nevados da cordilheira dos Hi-
malaias, um cenário espetacular, a mais de 3000 metros de 
altitude. No percurso, visita de um dos mais antigos edifí-
cios do Butão: Simtokha Dzong. Esta mítica fortaleza, cons-
truída em 1627 para “aprisionar os demónios desta região”, 
alberga atualmente a Escola de Estudos Budistas. Chegada 
a Paro. De tarde, visita de Ta Dzong, uma antiga torre de vi-
gia que se transformou no Museu Nacional. Almoço e jantar 
incluídos. Alojamento.

13º DIA:  PARO  PC
Pequeno-almoço. Saída para visitar o Mosteiro de Taktsang 
ou Paro Taktsang, um local de culto budista cravado na ro-
cha a mais de 3000 metros de altitude. Depois de 1h de 
subida a pé**, breve paragem numa cafetaria para se re-
frescar e desfrutar da belíssima vista do mosteiro. O nome 
Taktsang significa “Ninho de Tigre” uma vez que, segundo 
uma antiga lenda, o santo Padmasambhava voou até lá 
montado num fabuloso tigre. Após mais uma etapa de su-
bida (45 minutos aproximadamente), chegada a um ponto 
de observação situado a 3140 metros de altitude. A partir 
daqui, a vista sobre Taktsang é espetacular. A aventura con-
tinua (mais 30 minutos aproximadamente), abrindo camin-
ho por trilhos estreitos, com vista para uma queda de água, 

e um monumento ao amor. De seguida, visita do Forte de 
Agra, situado em pleno centro da cidade e um reflexo da 
arquitetura indiana durante o governo dos Imperadores 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Tarde livre. Jantar e Aloja-
mento. (Almoço incluído na Opção PC)

7º DIA:  AGRA - NOVA DELI - KATHMANDU MP  
Pequeno-almoço. De manhã cedo, partida para a cidade de 
Nova Deli. Transfer ao aeroporto e embarque em voo com 
destino a Kathmandu, capital do Nepal. Um paraíso terres-
tre no coração dos Himalaias que muitos consideraram ser 
o famoso e remoto Shangri-La, descrito na obra de James 
Hilton, Horizonte Perdido, em 1925. Chegada, assistência e 
transfer ao hotel. Dependendo do horário do voo, possível 
tempo livre para percorrer as ruelas de Kathmandu, des-
cobrindo um património artístico e cultural que atravessa 
os tempos. Fotografe as maravilhas (flores cor-de-laranja) 
dos templos e os típicos pátios onde se secam malaguetas 
e arroz. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção 
PC)

8º DIA:  KATHMANDU (SWAYMBUNATH - PATAN) MP 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita panorâmica de Kath-
mandu, conhecendo a praça Durbar, o coração turístico e 
histórico da capital. Veja os mais de 50 templos e o Palá-
cio Real, apelidado de “elefante branco”, construído para 
mostrar o poder da dinastia de Rana. Contemple Hanuman 
Dhoka, a imponente porta de acesso ao palácio com a es-
tátua do “deus macaco”. Continuação pela Freak Street, 
epicentro do movimento hippie no Nepal, para visitar a 
casa-templo de Kumari (a Deusa Viva), símbolo da energia 
divina feminina e idolatrada por alguns hinduístas e budis-
tas nepaleses. Este título, que significa virgem em nepalês, 
é temporário, sendo concedido às meninas na pré-puber-
dade que pertençam ao clã Shakya. Uma tradição religiosa 
controversa que já encontra alguma resistência no país. No 
final da manhã, visita da grande stupa de Swayambunath, 
um lugar mitológico e o segundo centro de peregrinação 
mais importante do Nepal. Encante-se com os olhos de 
Buda, pintados nas quatro faces da torre, e siga os macacos 
sagrados que saltitam nesta colina do vale de Kathmandu. 
De tarde, visita de Patan, a terceira maior cidade nepalesa. 
Surpreenda-se com a impressionante coleção de templos e 
palácios da “Cidade da Beleza”. Jantar e Alojamento. (Al-
moço incluído na Opção PC)

9º DIA:  KATHMANDU (BOUDHNATH - PASHUPATINATH)   MP 
Pequeno-almoço. Visita de Boudhanath, uma das maio-
res stupas (monumento funerário que contém as cinzas 
ou relíquias de uma figura importante na religião budista) 
do mundo. Siga a tradição tibetana e ande na direção dos 
ponteiros do relógio, debaixo dos cavalos de vento (tecidos 
coloridos que contém orações) e sempre sob o olhar aten-
to dos olhos de Buda. De seguida, visita dos templos de 
Pashupatinath, um dos templos hinduístas mais sagrados 
do Nepal. Aqui poderá observar os rituais de cremação nas 
margem do rio Bagmati, afluente do Ganges. Tarde livre 
para continuar a sentir a energia deste povo simples. Re-
laxe no Jardim dos Sonhos e encontre uma recordação de 
viagem na animada rua comercial de Thamel Chowk. Jantar 
e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

10º DIA:  KATHMANDU - NOVA DELI - ... MP  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto de Kathmandu e embarque em voo com destino a 
Nova Deli. (Almoço incluído na Opção PC) Jantar em res-
taurante local e transfer ao aeroporto para embarcar em 
voo com destino à sua cidade de origem, via uma cidade 
de conexão. Noite e refeições a bordo.

11º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO IN008 - ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICO

10º DIA:  KATHMANDU - PARO - THIMPHU   MP  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque em voo com destino a Paro. Situada a 
uma altitude de 2200 metros, a cidade encontra-se num 
dos vales mais férteis do reino, famoso pelas plantações 
de arroz vermelho. É aqui que se encontram os templos e 
mosteiros mais antigos do país, bem como o Museu Na-
cional e o único aeroporto. Chegada, receção tradicional 
de boas-vindas e partida para Thimphu, capital do Butão. 
Transfer ao hotel e resto de dia livre.  Jantar e alojamento. 

11º DIA:  THIMPHU  PC
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da capital. Passagem 
pelo Memorial Chorten, uma stupa dedicada ao terceiro rei 
do país, o impulsionador do desenvolvimento do Butão. Dê 

TAJ MAHAL KATHMANDU

KATHMANDU

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Saída regular com guia acompanhante em espanhol até Agra. 
Guias locais em espanhol no Nepal.
Guias locais em inglês no Butão.
A ordem das visitas poderá sofrer alterações.
Transfers de chegada e saída poderão eventualmente ser com  
representante em língua inglesa.
Preços sujeitos a suplementos adicionais em datas festivas, no-
meadamente durante o Festival de Paro (Mar e Abr) e Festival de 
Thimpu (Set e Out).

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS EXCETO À 6ª

ABRIL A 15 SETEMBRO 2019

Paro

Thimphu
2 BUTÃO2

3

MOSTEIRO DE TAKTSANG

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: IN008 - 11 DIAS

VOOS  

MÍN.2 PAX MÍN.6 PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base 1155 1030
Total com Taxas LH: 405 1560 1435
Supl. Quarto Individual 215 215
Supl. PC (+ 9 almoços) 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base 1270 1155
Total com Taxas LH: 405 1675 1560
Supl. Quarto Individual 290 290
Supl. PC (+ 9 almoços) 105 105

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base 1405 1290
Total com Taxas LH: 405 1810 1695
Supl. Quarto Individual 365 365
Supl. PC (+ 9 almoços) 125 125

3ª pessoa sem redução e apenas é possível em cama extra em quartos 
duplos, não aconselhável a 3 adultos. 

ITINERÁRIO: IN008A - 15 DIAS

VOOS  
ABR-MAI
1 A 15 SET JUN-AGO

MÍN.2 
PAX

MÍN.6 
PAX

MÍN.2 
PAX

MÍN.6 
PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base 2940 2685 2810 2525
Total com Taxas LH: 405 3345 3090 3215 2930
Supl. Quarto Individual 400 400 375 375
Supl. PC (+ 8 almoços) 85 85 85 85

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base 3165 2915 3030 2755
Total com Taxas LH: 405 3570 3320 3435 3160
Supl. Quarto Individual 545 545 515 515
Supl. PC (+ 8 almoços) 95 95 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base 4340 4020 4040 3755
Total com Taxas LH: 405 4745 4425 4445 4160
Supl. Quarto Individual 1330 1330 1125 1125
Supl. PC (+ 8 almoços) 110 110 110 110

3ª pessoa sem redução e apenas é possível em cama extra em quartos 
duplos, não aconselhável a 3 adultos. 

SUPLEMENTOS AÉREOS LISBOA

LH (L)  1/4-30/9 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICO COM EXTENSÃO OPCIONAL AO BUTÃO

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

IN008/A 11 OU 15 9 OU 15 1.030 €

 + TAXAS DE AEROPORTO LH 405€  TOTAL 1.435€ (MÍN.6 PAX)  

ITINERÁRIO BASE - início em Nova Deli às 2ª,4ª e Sábados

INÍCIOS 3ª,5ª OU DOMINGOS:  A 2ª noite e visitas em 
Nova Deli passam, eventualmente, para o final do itine-
rário - sujeito a confirmação.

INÍCIO DE AMBOS OS ITINERÁRIOS

1º DIA:  LISBOA - NOVA DELI SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Nova Deli, via uma cidade europeia. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel. Dependendo do horário do 
voo, resto de dia livre na capital da Índia. Alojamento.

2º DIA:  NOVA DELI MP  
Pequeno-almoço. Saída para descobrir as ruas e monu-
mentos de Deli. Paragem para tirar uma fotografia no For-
te Vermelho e visita de Jama Masyid. Visita de Raj Ghat, 
memorial onde se encontram as cinzas de Gandhi, e conti-
nuação com uma panorâmica da imponente Porta da Índia, 
do Palácio Presidencial e do Parlamento. Visita do Templo 
Sikh. Sente-se na sala de orações (durante 10 minutos) para 
observar os visitantes e escutar a oração. De seguida, reali-
zação de uma incursão na nova parte de Deli para conhecer 
o Qutab Minar, o minarete de tijolo mais alto do mundo; e a 
Coluna de Ferro, resistente à ferrugem após 1500 anos de 
história. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção 
PC)

3º DIA:  NOVA DELI - JAIPUR (256 KM) MP  
Pequeno-almoço. De manhã, saída pela estrada com des-
tino a Jaipur, a cidade rosa do Rajastão e uma das mais 
pitorescas do mundo. Chegada e transfer ao hotel. De tar-
de, visita panorâmica com passagem pelo Albert Hall (vista 
exterior), palácio construído pelo marajá de Jaipur. Para 
finalizar, visita do templo hinduísta de Birla, assistindo ao 
ritual cerimonial. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na 
Opção PC)

4º DIA:  JAIPUR (AMBER) MP  
Pequeno-almoço. Por volta das 07h00, saída para realizar 
uma excursão ao Forte de Amber. Passeio de elefante* até 
ao cimo da colina onde se ergue o palácio fortificado. Re-
gresso a Jaipur para descobrir a cidade rosa do Rajastão 
com passagem pelo Palácio dos Ventos (Hawa Mahal). Vi-
sita do Palácio do Marajá e do Observatório Astronómico. 
Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

 * Uma vez que há um número limitado de elefantes com licença 
em Forte Amber e que não é possível reservar previamente estes 
passeios, a excursão realizar-se-á de manhã cedo. No entanto, 
caso não haja elefantes suficientes, dado o elevado número de 
turistas, a subida ao Forte será feita a bordo de um jeep.

5ºDIA: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA MP
Pequeno-almoço. Por volta das 07h30, saída até Agra. No 
caminho, visita do poço escalonado de Chand Baori, si-
tuado na povoação de Abhaneri, um dos maiores e mais 
profundos da Índia; e da “cidade fantasma” de Fatehpur Si-
kri. Chegada a Agra, capital do Império Mogol entre 1556 e 
1658. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)
 
6º DIA:  AGRA MP  
Pequeno-almoço. De manhã cedo, visita do Taj Mahal (fe-
chado às sextas-feiras), uma das sete maravilhas do mundo 

e um monumento ao amor. De seguida, visita do Forte de 
Agra, situado em pleno centro da cidade e um reflexo da 
arquitetura indiana durante o governo dos Imperadores 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Tarde livre. Jantar e Aloja-
mento. (Almoço incluído na Opção PC)

7º DIA:  AGRA - NOVA DELI - KATHMANDU MP  
Pequeno-almoço. De manhã cedo, partida para a cidade de 
Nova Deli. Transfer ao aeroporto e embarque em voo com 
destino a Kathmandu, capital do Nepal. Um paraíso terres-
tre no coração dos Himalaias que muitos consideraram ser 
o famoso e remoto Shangri-La, descrito na obra de James 
Hilton, Horizonte Perdido, em 1925. Chegada, assistência e 
transfer ao hotel. Dependendo do horário do voo, possível 
tempo livre para percorrer as ruelas de Kathmandu, des-
cobrindo um património artístico e cultural que atravessa 
os tempos. Fotografe as maravilhas (flores cor-de-laranja) 
dos templos e os típicos pátios onde se secam malaguetas 
e arroz. Jantar e Alojamento. (Almoço incluído na Opção 
PC)

8º DIA:  KATHMANDU (SWAYMBUNATH - PATAN) MP 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita panorâmica de Kath-
mandu, conhecendo a praça Durbar, o coração turístico e 
histórico da capital. Veja os mais de 50 templos e o Palá-
cio Real, apelidado de “elefante branco”, construído para 
mostrar o poder da dinastia de Rana. Contemple Hanuman 
Dhoka, a imponente porta de acesso ao palácio com a es-
tátua do “deus macaco”. Continuação pela Freak Street, 
epicentro do movimento hippie no Nepal, para visitar a 
casa-templo de Kumari (a Deusa Viva), símbolo da energia 
divina feminina e idolatrada por alguns hinduístas e budis-
tas nepaleses. Este título, que significa virgem em nepalês, 
é temporário, sendo concedido às meninas na pré-puber-
dade que pertençam ao clã Shakya. Uma tradição religiosa 
controversa que já encontra alguma resistência no país. No 
final da manhã, visita da grande stupa de Swayambunath, 
um lugar mitológico e o segundo centro de peregrinação 
mais importante do Nepal. Encante-se com os olhos de 
Buda, pintados nas quatro faces da torre, e siga os macacos 
sagrados que saltitam nesta colina do vale de Kathmandu. 
De tarde, visita de Patan, a terceira maior cidade nepalesa. 
Surpreenda-se com a impressionante coleção de templos e 
palácios da “Cidade da Beleza”. Jantar e Alojamento. (Al-
moço incluído na Opção PC)

9º DIA:  KATHMANDU (BOUDHNATH - PASHUPATINATH)   MP 
Pequeno-almoço. Visita de Boudhanath, uma das maio-
res stupas (monumento funerário que contém as cinzas 
ou relíquias de uma figura importante na religião budista) 
do mundo. Siga a tradição tibetana e ande na direção dos 
ponteiros do relógio, debaixo dos cavalos de vento (tecidos 
coloridos que contém orações) e sempre sob o olhar aten-
to dos olhos de Buda. De seguida, visita dos templos de 
Pashupatinath, um dos templos hinduístas mais sagrados 
do Nepal. Aqui poderá observar os rituais de cremação nas 
margem do rio Bagmati, afluente do Ganges. Tarde livre 
para continuar a sentir a energia deste povo simples. Re-
laxe no Jardim dos Sonhos e encontre uma recordação de 
viagem na animada rua comercial de Thamel Chowk. Jantar 
e Alojamento. (Almoço incluído na Opção PC)

10º DIA:  KATHMANDU - NOVA DELI - ... MP  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto de Kathmandu e embarque em voo com destino a 
Nova Deli. (Almoço incluído na Opção PC) Jantar em res-
taurante local e transfer ao aeroporto para embarcar em 
voo com destino à sua cidade de origem, via uma cidade 
de conexão. Noite e refeições a bordo.

11º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO IN008 - ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICO

10º DIA:  KATHMANDU - PARO - THIMPHU   MP  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque em voo com destino a Paro. Situada a 
uma altitude de 2200 metros, a cidade encontra-se num 
dos vales mais férteis do reino, famoso pelas plantações 
de arroz vermelho. É aqui que se encontram os templos e 
mosteiros mais antigos do país, bem como o Museu Na-
cional e o único aeroporto. Chegada, receção tradicional 
de boas-vindas e partida para Thimphu, capital do Butão. 
Transfer ao hotel e resto de dia livre.  Jantar e alojamento. 

11º DIA:  THIMPHU  PC
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da capital. Passagem 
pelo Memorial Chorten, uma stupa dedicada ao terceiro rei 
do país, o impulsionador do desenvolvimento do Butão. Dê 

TAJ MAHAL

MOSTEIRO DE TAKTSANG



WWW.VIAGENSTEMPO.PT WWW.VIAGENSTEMPO.PT8  I GRANDES VIAGENS I 2019  2019  |  GRANDES VIAGENS  I 9

e subindo os últimos degraus até ao mosteiro. Já dentro do 
recinto poderá encontrar alguns templos e santuários e/ou 
cruzar-se com os monges que aqui habitam. Descida até 
à cafetaria onde terá lugar o almoço. De tarde, regresso a 
Paro. Tempo livre. Jantar e alojamento.  De tarde, regresso 
a Paro. Jantar e alojamento. 
*Se a dificuldade da subida for demasiado elevada para as suas ca-
pacidades físicas poderá, em qualquer momento, voltar para trás e 
esperar na cafetaria (onde terá lugar o almoço) pelo resto do grupo. 
**Poderá fazer o percurso até à Cafetaria montado num pónei/ca-
valo – opcional. No entanto, a continuação da subida em direção ao 
mosteiro, bem como o regresso à base terá de ser sempre feito a pé. 

14º DIA:  PARO - DELI - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeropor-
to para embarque em voo de regresso à India (necessário 
visto com entrada múltipla) com destino a Deli. Chegada, 
recolha da bagagem e novas formalidades de embarque 
para embarcar em voo com destino à sua cidade de ori-
gem, via uma cidade de conexão. Noite e refeições a bordo. 

15º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO IN008A - ÍNDIA, NEPAL CLÁSSICO
E BUTÃO

VISTO OBRIGATÓRIO - NÃO INCLUÍDO 

ÍNDIA: As autoridades indianas exigem que os documentos de viagem 
(passaporte) tenham uma validade mínima de 6 meses.
O Governo indiano lançou o Programa e-Tourist Visa, destinado a facilitar a 
obtenção de visto para entrada no país, que abrange também, desde 15 de 
agosto 2015, os cidadãos portugueses. Assim, os cidadãos que reúnam as 
condições para obtenção de visto turístico poderão solicitá-lo online com 
uma antecedência mínima de 4 dias em relação à data da chegada à Índia. 
O visto é válido por 30 dias, podendo ser requerido 2 vezes em cada ano. 
Para mais informações, consultar: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

NEPAL :  possível de obter à chegada ao aeroporto
Levar 2 fotos tipo passe. 25 USD 

Taxa de saída do Nepal - pagamento local 11 USD

BUTÃO :  visto já incluído na viagem

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE Cat. A Cat. B Cat. C

Nova Deli The Suryaa
Crown Plaza Today   

Holiday Inn - Mayur 
Vihar Africa Avenues

Jaipur Golden Tulip Park Regis Paradise
Agra Jaypee Palace Ramada Plaza Howard
Kathmandu Soaltee Crowne Plaza Fairfield by Marriott Ghangri
Thimpu Le Meridien Ariya / Osel Amodhara
Paro Le Meridien Udumwara Olathang

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Jaipur Agra

Nova Deli

ÍNDIA

2 2

NEPAL
Kathmandu

3

2

ÍNDIA E NEPAL CLÁSSICO COM EXTENSÃO OPCIONAL AO BUTÃO 2019

os primeiros passos na filosofia budista ao contemplar as 
pinturas e estátuas dentro do monumento. De seguida, vi-
sita da Biblioteca Municipal, repleta de manuscritos, textos 
ancestrais e cavalos de vento (tecidos coloridos que con-
têm orações), do Museu dos Têxteis, admirando as coroas 
e outros acessórios reais, e do Museu da Herança Cultural, 
um livro vivo que conta a história da vida rural butanesa. 
Descubra ainda Trashichhoedzong, centro religioso e admi-
nistrativo do Butão. A “fortaleza da religião gloriosa” é a 
casa de verão do corpo monástico do reino. Para além dos 
quartos dos monges, é aqui que se encontra a sala do trono 
do rei. Almoço e jantar incluídos. Alojamento.

12º DIA:  THIMPHU - PARO  PC
Pequeno-almoço. Pela manhã e em hora a combinar, saída 
em direção a Paro. Paragem em Dochula Pass, uma majes-
tosa passagem de montanha adornada com 108 chortens 
ou stupas, construídos para homenagear os soldados bu-
taneses que morreram a combater os rebeldes indianos em 
2003. Deslumbre-se com a impressionante vista panorâmi-
ca (de 360 graus) dos picos nevados da cordilheira dos Hi-
malaias, um cenário espetacular, a mais de 3000 metros de 
altitude. No percurso, visita de um dos mais antigos edifí-
cios do Butão: Simtokha Dzong. Esta mítica fortaleza, cons-
truída em 1627 para “aprisionar os demónios desta região”, 
alberga atualmente a Escola de Estudos Budistas. Chegada 
a Paro. De tarde, visita de Ta Dzong, uma antiga torre de vi-
gia que se transformou no Museu Nacional. Almoço e jantar 
incluídos. Alojamento.

13º DIA:  PARO  PC
Pequeno-almoço. Saída para visitar o Mosteiro de Taktsang 
ou Paro Taktsang, um local de culto budista cravado na ro-
cha a mais de 3000 metros de altitude. Depois de 1h de 
subida a pé**, breve paragem numa cafetaria para se re-
frescar e desfrutar da belíssima vista do mosteiro. O nome 
Taktsang significa “Ninho de Tigre” uma vez que, segundo 
uma antiga lenda, o santo Padmasambhava voou até lá 
montado num fabuloso tigre. Após mais uma etapa de su-
bida (45 minutos aproximadamente), chegada a um ponto 
de observação situado a 3140 metros de altitude. A partir 
daqui, a vista sobre Taktsang é espetacular. A aventura con-
tinua (mais 30 minutos aproximadamente), abrindo camin-
ho por trilhos estreitos, com vista para uma queda de água, 

KATHMANDU

KATHMANDU

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Saída regular com guia acompanhante em espanhol até Agra. 
Guias locais em espanhol no Nepal.
Guias locais em inglês no Butão.
A ordem das visitas poderá sofrer alterações.
Transfers de chegada e saída poderão eventualmente ser com  
representante em língua inglesa.
Preços sujeitos a suplementos adicionais em datas festivas, no-
meadamente durante o Festival de Paro (Mar e Abr) e Festival de 
Thimpu (Set e Out).

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS EXCETO À 6ª

ABRIL A 15 SETEMBRO 2019

Paro

Thimphu
2 BUTÃO2

3

MOSTEIRO DE TAKTSANG

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: IN008 - 11 DIAS

VOOS  

MÍN.2 PAX MÍN.6 PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base 1155 1030
Total com Taxas LH: 405 1560 1435
Supl. Quarto Individual 215 215
Supl. PC (+ 9 almoços) 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base 1270 1155
Total com Taxas LH: 405 1675 1560
Supl. Quarto Individual 290 290
Supl. PC (+ 9 almoços) 105 105

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base 1405 1290
Total com Taxas LH: 405 1810 1695
Supl. Quarto Individual 365 365
Supl. PC (+ 9 almoços) 125 125

3ª pessoa sem redução e apenas é possível em cama extra em quartos 
duplos, não aconselhável a 3 adultos. 

ITINERÁRIO: IN008A - 15 DIAS

VOOS  
ABR-MAI
1 A 15 SET JUN-AGO

MÍN.2 
PAX

MÍN.6 
PAX

MÍN.2 
PAX

MÍN.6 
PAX

                        HOTÉIS CATEGORIA “C”  
Preço Base 2940 2685 2810 2525
Total com Taxas LH: 405 3345 3090 3215 2930
Supl. Quarto Individual 400 400 375 375
Supl. PC (+ 8 almoços) 85 85 85 85

                        HOTÉIS CATEGORIA “B”  
Preço Base 3165 2915 3030 2755
Total com Taxas LH: 405 3570 3320 3435 3160
Supl. Quarto Individual 545 545 515 515
Supl. PC (+ 8 almoços) 95 95 95 95

                        HOTÉIS CATEGORIA “A”  
Preço Base 4340 4020 4040 3755
Total com Taxas LH: 405 4745 4425 4445 4160
Supl. Quarto Individual 1330 1330 1125 1125
Supl. PC (+ 8 almoços) 110 110 110 110

3ª pessoa sem redução e apenas é possível em cama extra em quartos 
duplos, não aconselhável a 3 adultos. 

SUPLEMENTOS AÉREOS LISBOA

LH (L)  1/4-30/9 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.




