JÓIAS DO NEPAL
(07 NOITES / 08 DIAS)
Visitando: KATHMANDU – CHITWAN – POKHARA.
Dia: 01 - Kathmandu (voos não incluídos)
Ao chegar em Kathmandu, recepção e traslado ao hotel.
Visita Kathmandu Durbar Square e Swayambhunath Stupa.
laza Durbar de Kathmandu (listado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO) é um dos lugares mas populares do agrado de
muitos visitantes devido a sua requintada arquitetura e ornamentação artística. O complexo de palácios, pátios e templos,
construídos em 1200 a 1768 depois de cristo, com centenas de esculturas eróticas que costumava ser a sede dos antigos reis Malla
de Katmandú, que personifica as religiões e a vida cultural dos povos.
Swayambhunath é um modelo de sua classe. No alto de uma colina verde a oeste de Kathmandnu, se encontra a grande estufa de
Swayambhunath. Este é um sítio que tem mas de 2500 anos que marcam o ponto de onde o legendário patriarca Manjushri
descobriu o lotus do antigo lago do vale. Construído a regras específicas cada um com um significado simbólico, a estufa de
Swayambhunath é um modelo em seu gênero.
Hospedagem no Hotel
Dia: 02 - Kathmandu
Café da manhã no hotel.
Visita a Pashupatinath Temple, Bouddhanath Stupa y Bhaktapur Durbar Square.
Hoje visitaremos Pashupatinath, Bouddhanath y Bhaktapur Durbar Square.
Pashupatinath Templo (que figura como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO): Dedicado ao deus Shiva que é um dos templos
hindús mas sagrados nol mundo. Se encontra a 5 km. a leste da cidade na orla do rio sagrado Bagmati. Milhares de peregrinos
visitam este templo todos os anos durante Shivaratri, o aniversario do deus Shiva. A entrada ao recinto do templo está somente
para os hindús. O templo grande, telhado triplo, foi construído em 1696 DC, embora 300 anos antes eles eram uma estrutura
neste sitio.
Boudhanath (classificado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO): Esta é a maior stufa de Nepal e uma das maiores do
mundo situado a leste do vale. Foi construída pelo rei Lichchhavi Mana revelado no século V DC El Rimpochés que residem aqui ,
estabeleceram Boudhnath como um dos centros mais florescentes do budismo tibetano no mundo. A antiga colosal estufa tem de
36 metros de altura.
Bhadgaon, também conhecido como Bhaktapur. Uma antiga capital do vale, que uma vez foi uma cidade florescente na rota
comercial ao Tibet. Preserva o seu caráter tradicional, melhor do que as outras duas cidades, devido a sua localização mais isolada.
É considerada, hoje em dia, como uma mostra clássica da vida medieval do povo nepalês. Está situada no leste do valle de
Katmandú a uns 14 km. de distância. E hoje em dia conserva grande parte de sua beleza en talhas de madeira ornamentadas e no
famoso Golden Gate. Desde os primeros tempos (dizem que foi fundada pelo imperador Ashoka no século III antes de cristo,
embora não exista prova histórica).
Hospedagem no Hotel.
Dia: 03 - Kathmandu – Chitwan
Depois do café da manhã, faremos um passeio de carro até Chitwan (aprox. 5 horas)
O PARQUE NACIONAL CHITWAN
Este parque organiza os safáris da selva , dol Parque Chitwan , que se considera uma das áreas mais ricas de fauna na Asia.
Localiza-se a 190 km desde Kathmandu, aproximadamente 5 horas. Estaoé também a maneira mais segura de encontrar o Tigre
de Bengala, gaur (o maior do mundo selvagem) é definitivamente o mais emocionante. Uma melhor maneira de apreciar os
pássaros e crocodilos, é pelas águas via passeio de de canoa, descendo o rio é a melhor maneira de vivenciar a variedade de
pássaros, acompanhado do guia experiente do hotel. Existem mais de 50 espécies de mamíferos encontrados dentro do parque.
Mais de 450 espécies de aves foram contadas em Chitwan, que é 38 por cento de todas as encontradas no subcontinente.
Duas das muitas espécies espetaculares e ameaçadas encontradas no parque são a rara floricana de Bengala e o gigante Hornbill.
À chegada ao Resort, uma breve informação sobre o programa da selva pelo guia do resort. Em seguida, proceda para atividades
da selva, como o Elephant Walk, Bird Watch etc. Ao anoitecer desfrute da dança da vara de Tharu e do jantar no resort.
(Almoço e Jantar)
Hospedagem no resort.
Dia: 04 - Chitwan
As atividades na selva.
(Café da manhã, Almoço e Jantar)
Hospedagem no resort.
Dia: 05 - Chitwan - Pokhra
Café da manhã no Hotel.Partida de carro para Pokhara (aproximadamente 170 km 4 horas). POKHARA Se Kathmandu é famoso
pela cultura do Nepal, Pokhara é o seu centro de aventura. É um vale logo abaixo da cordilheira do Monte Annapurna. Está em um
vale calmo, a 170 km a oeste de Chitwan e leva aproximadamente 4 horas por acre, é o ponto de partida para fazer seus populares
destinos de trekking. Pokhara é um lugar de notável beleza natural. A serenidade do lago Phewa e a magnificência da crescente
área de peixes de Machhapuchhre (6.977 m) de volta criam um ambiente de paz e magia. O resto do dia de livre.

Hospedagem no hotel .
Dia: 06 - Pokhara
Café da manhã no hotel.
Início da manhã: excursão a Sarankot (ver a cordilheira do Himalaia). No entanto, a visão mais deslumbrante de Pokhara é muito
famosa em todo o mundo, especialmente com o panorama espetacular da cordilheira de Annapurna formando seus antecedentes.
Estendendo-se de leste a oeste, a gama Annapurna inclui Annapurna I a IV e Annapurna do Sul. Embora o mais alto entre eles seja
Annapurna I (8.091 m), é Machhapuchhre que domina todos os outros neste bairro.
À tarde, visita à cidade de Pokhara, que inclui visitas ao Davis Fall, Seti Gorge Shiva Cave e Tibetan Refugee Camp. Passeio de barco
de Lugo no lago Phewa.
Hospedagem no Hotel.
Dia: 07 - Pokhra - Katmandú
Após o café da manhã, retornaremos para Kathmandu de carro (aproximadamente 6 horas)
Visita Patan Durbar Square.
Pela manhã , visita a cidade de Patan. A bela cidade Patan, conhecida como a cidade de "Graça e Belas Artes". Você pode admirar
sua bela arquitetura e obras de arte. Então, procedemos ao templo do tamanho do pagode chamado Pashupatinath, dedicado ao
deus Shiva. O templo está na margem do sagrado rio Bagmati. É um dos templos mais sagrados do mundo hindu. É o centro anual
de peregrinação. Somente os hindus podem entrar em seu pátio.
Hospedagem no hotel
Dia 08 - Katmandú
Café da manhã.
Sugere-se fazer um voo sobre o impressionante Himalayas (opcional) para visitar a área do Everest. Este voo é entre as 06:30 e as
07:00 da manhã.
Neste momento, transfer para o aeroporto para seguir em voo para o seu próximo destino.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
•
Parte aérea: SOB CONSULTA
Preço válido: Desde 01 de maio de 2017 até 30 de abril de 2018:
Preço por pessoa em Dólares Americano.
VALORES COTADOS PARA UM MÍNIMO DE 10 PAXS.
Apartamento
Categoria : A
Categoria : B
Categoria : C
Single
USD 3.620
USD 3.066
USD 2.874
Duplo
USD 1.721
USD 1.559
USD 1.500
Triplo
USD 1.684
USD 1.522
USD 1.463
Voo opcional para visitar a zona do Everest, Katmandú: USD 370 Por Pessoa.
Inclui:
•
•
•
•
•
•
•

3 noites de hospedagem com café da manhã em Katmandú.
2 noites de hospedagem com café da manhã em Pokhara.
2 noites de hospedagem com Pensão completa em Chitwan.
Visitas com guia local falando espanhol em Katmandu de acordo com o itinerário. Mas em Chitwan um nativo fala
inglês e em Pokhra um guia local também fala inglês.
Traslados, visitas / excursões segundo programa para 01 passajeiro, carro com ar-condicionado, 02-03 passajeiros em
carro com ar-condiconado (A/C Car) , 04-06 passajeiros em van com ar-condicionado ( A/C Toyota Hice).
Passeios em bote no Lago Phewa.
Atividades na selva em Chitwan segundo o programa ( incluído : 01 safári em jeep dentro parque nacional ( sujeito a
operação), 01 safári por elefante por parque nacional, 01 safári em passeio em bote no rio Trapti , 01 passeio pelas
aldeias).
Entrada nos Monumentos.
Entradas do parque nacional de Chitwan.
Taxas Governamentais.
Seguro de viagem GTA.

•
•
•
•
Não Inclui:
•
Passagem aérea BRASIL/NEPAL/BRASIL.
•
Voo opcional para visitar a zona do Everest.
•
Qualquer serviço não mencionado no programa.
•
Gastos de natureza pessoal.
•
Comidas e bebidas adicionais
Cidade
Kathmandu
Chitwan
Pokhra
Kathmandu

N.o de noites
02 noites
02 noites
02 noites
01 noite

Categoria: A
Soaltee Crowne Plaza ,5*
TigerLand Resort
Fishtail Lodge
Soaltee Crowne Plaza ,5*

Categoria: B
Shangri La, 4* sup
Tiger land Resort
Shangrila Village resort
Shangri La,4* sup.

Categoria: C
Manaslu o Grand,4*
Safari Narayani Resort
Barahi Hotel
Manaslu o Grand,4*

