
        

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

Opção 5* Luxo 

Pax 

Alta temporada Média temporada Baixa temporada 

Mar a Maio / 

 Set a Nov 
Jun & Dez 

Jan & Fev /  

Jul & Ago 

2 pax (twin) USD 4.197 USD 3.675 USD 3.369 

3 ou + pax 

(twin) 
USD 3.974 USD 3.453 USD 3.147 

Supl. Single USD 1.770 USD 1.505 USD 1.173 

 
Opção 5* Standard 

Pax 

Alta temporada Baixa temporada 

Mar a Maio / 

Set a Nov 

Jan & Fev / 

Jun a Ago / 

Dez 

2 pax (twin) USD 3.075 USD 2.552 

3 ou + pax 

(twin) 
USD 2.857 USD 2.328 

Supl. Single USD 1.434 USD 1.095 

 
 

Opção 4* superior 

Pax 

Alta temporada Baixa temporada 

Mar a Maio / 

Set a Nov 

Jan & Fev / 

Jun a Ago / 

Dez 

2 pax (twin) USD 1.738 USD 1.473 

3 ou + pax (twin) USD 1.519 USD 1.253 

Supl. Single USD 249 USD 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1: Paro / Thimphu 
Chegada no aeroporto internacional de Paro e traslado de carro até Thimphu. 

Check-in e pernoite. 

 

Dia 2: Thimphu 
Café da manhã no hotel e tour pela capital do Butão. Começando pelo centro de 

fabricação têxtil, onde são produzidas as tradicionais vestimentas butanesas. Um 

dos atrativos mais chamativos da cidade é o templo Changankha, onde os filhos 

recém-nascidos são benzidos. Na escola de artes e ofícios os viajantes aprenderão 

sobre o artesanato e poderão comprá-los. Próximo, encontra-se o Estádio 

Changlimithang, onde realizam-se competições de arquearia. O Instituto Nacional 

de Medicina Tradicional apresentará os conhecimentos da medicina natural. À 

tarde, visita ao Trashichhoedzong, um monumento histórico budista que simboliza 

a paz e prosperidade mundial. Depois, passeio pelo empório de artesanato, onde 

pode-se comprar finas artes tradicionais do Butão. Visita ao museu Simply Bhutan 

e à estupa King’s Memorial. Retorno ao hotel. 

 

Dia 3: Thimphu / Punakha 
Café da manhã no hotel e traslado até Punakha, apreciando as vistas panorâmicas 

de Dochu La durante o caminho. Check-in no hotel e visita aos pátios do Dzong de 

Punakha, uma cidadela que parece um navio e onde concentram-se os poderes 

religioso e civil. Depois, excursão ao Chimi Lhakhang, conhecido como o templo da 

fertilidade. Retorno ao hotel. 

  

Dia 4: Punakha / Paro 
Café da manhã no hotel e traslado de carro até Paro. No caminho, visita ao Dzong 

Simtokha, o mais antigo do Butão, que abriga o Instituto de Língua e Cultura. 

Check-in no hotel em Paro e, no período da tarde, tour pela cidade. Visita ao museu 

Dzong Ta, antigamente usado como torre de vigilância, se encontra repleto de 

coleções de arte, relíquias e pinturas religiosas. Retorno ao hotel. 

 

Dia 5: Paro 
Café da manhã no hotel e visita ao importante monastério budista de Taktshang, 

“o Ninho do Tigre”. Depois, ida às ruínas do Dzong Drukgyel, uma fortaleza 

construída originalmente para proteger o Butão das invasões do Tibet. À tarde, 

caminhada pela rua principal, próximo ao mercado. 

 

Opcional: Arquearia – Os viajantes receberão os tradicionais trajes butaneses e 

terão a oportunidade de assistir ao esporte mais popular do país. Um evento 

repleto de decorações e festividade. Após a competição, almoço no próprio campo 

de arquearia, junto com os participantes locais. 

 

Dia 6: Paro 
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

BUTÃO: O REINO DO DRAGÃO 
BY CREATIVE TRAVEL 

6 Dias / 5 Noites Preços e Condições – 2018 (em USD por pessoa) 
Válidos de janeiro/18 a dezembro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com pensão completa 

- Visita ao famoso Ninho do Tigre 

- Visto incluso 

 



 

       

Reservas ou maiores informações: 
 

Reservas ou maiores informações: 
 rohandevesar@creative.travel 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

O pacote inclui: 
- acomodação com pensão completa; todos os traslados em veículo com ar 

condicionado; visitas e excursões de acordo com o itinerário em base privada com 

guia em língua inglesa; todas as entradas aos monumentos; Todas as taxas e 

impostos; Visto. 

 

O pacote não inclui: 
- Bebidas; Voos internacionais; Taxas de fotografia nos monumentos (pode ser 

agregado ao valor do pacote) Despesas pessoais 

 

 

 

Suplementos 

Guia em espanhol (total) USD 2.649 

Passagem aérea Delhi – Paro – Delhi, em classe 

econômica (por pessoa) 
USD 1.113 

 
Importante - As tarifas acima não aplicam às seguintes datas: 1/03 – 11/03 | 5/04 – 

13/04 | 23/09 – 4/10 | Natal e ano novo 

 
Hotéis previstos 

Cidade 5* Luxo 5* Standard 4* Superior Noites 

Paro Uma Como Le Meridien Tashi Namgay  2 

Thimphu Taj Tashi Le Meridien  Kisa / Gakyill  2 

Punakha Uma Como 
Dhensa 

Boutique 
Mari Puensum  1 

 


