
        

 

 

Dia 1: Katmandú 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao hotel para check-in. Pela tarde, 

visita a Boudhanath, um dos monumentos budistas mais antigos do Nepal, com 

uma estrutura imponente de 36 metros. Depois, visita ao templo de Pashupatinah, 

localizada em sua cidade homônima. O templo foi construído em homenagem ao 

Deus Shiva em uma área com muito verde e ao lado do rio sagrado Bagmati. A 

visita ao templo é proibida para quem não é hindu, portanto, o tour é feito nos 

arredores apenas. Retorno ao hotel para pernoite. 

 
Dia 2: Katmandú 
Café da manhã no hotel e saída para city tour por Katmandú, incluindo Durbar 

Square com Kumari Bahal, um templo datado do século XVIII. Depois, visita à 

Swayambhunath, um templo budista com 2000 anos de idade. O tour continua 

com passagem por Bhadgaon, uma cidade do século XII com templos hindus. 

Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Katmandú / Pokhara 
Café da manhã no hotel e traslado de carro para Pokhara (cerca de 6 horas). 

Chegada e check-in no hotel. Passeio de barco pelo Phewa Lake, um belíssimo lago 

rodeado por montanhas e com águas cristalinas, com um templo localizado no 

centro do lago. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Pokhara 
Café da manhã no hotel e saída para city tour pela cidade, incluindo visita a 

Sarangkot (bem cedo antes do café da manhã), as cascatas de David, as cavernas 

de Gupteshwor Mahadeve, Rio Seti e o Mercado Antigo, um mercado local com 

comerciantes nativos. Tarde livre e pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Pokhara / Chitwan 
Café da manhã no hotel e traslado de carro para Chitwan (cerca de 8 horas). 

Chegada e check-in no hotel.  

 

Dia 6: Chitwan 
Café da manhã no hotel e saída para um dia de safari com diversas atividades 

disponíveis no famoso Parque Nacional de Chitwan, um refúgio de animais 

selvagens como rinocerontes, elefantes e tigres Bengala. Almoço e jantar incluso. 

Retorno ao hotel para pernoite.  

 

Dia 7: Chitwan / Katmandú 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo com destino a Katmandú 

(cerca de 25 minutos de duração). Chegada e traslado ao hotel. De tarde, visita de 

meio dia à cidade de Patán, localizada a cerca de 5km de Katmandú. A cidade 

possui belos e imponentes templos, palácios e monumentos de séculos passados. 

  

Dia 8: Katmandú 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

01/01/18 a 30/09/18 2 pax 3 pax 4 pax Supl. SGL 

4* superior USD 1.595 USD 1.488 USD 1.384 USD 464 

5* standard USD 1.884 USD 1.848 USD 1.713 USD 709 

5* luxury USD 2.929 USD 2.820 USD 2.710 USD 1.198 

 

Hotéis previstos 
 

Cidade 5* Luxury 5* Standard 4* Superior Noites 

Katmandú Hotel Dwarika’s Hotel Hyatt 
Hotel 

Himalaya 
3 

Chitwan Taj Meghauli Kasara Resort 
Jungle Villa 

2 

Pokhara Tiger Mountain Fishtail 
Temple Tree 

2 

 
Suplemento para guia em espanhol durante todo o programa: USD 425 (total). 

 
O pacote inclui: 
– Acomodação com café da manhã diário; acomodação com pensão completa em 

Chitwan; Tour e traslados conforme indicado no itinerário, incluindo entradas; 

Recepção e traslado do aeroporto (em inglês); Serviço de guia em espanhol em 

Katmandú, e em inglês em Pokhara e Chitwan; Refeições conforme indicado no 

itinerário (bebidas não inclusas). 

 
O pacote não inclui: 
– Voo internacionais e domésticos; Refeições não especificadas no itinerário; Seguro 

viagem ou despesas pessoais; Bebidas; Entradas para tours e atividades opcionais. 

 
 

 

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

Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 

NA TERRA DO HIMALAIA 
BY CREATIVE TRAVEL 

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

Destaques do Programa: 

-  Tour privativo com saídas diárias 

-  Serviço de guia em espanhol e inglês 

- Safari pelo Parque Nacional de 

Chitwan 

 

8 dias / 7 noites 


