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DIA 1 - KATMANDU  
Chegada ao aeroporto de Katmandu e traslado 
ao hotel para check-in. Pela tarde visitaremos 
dois famosos templos da cidade. O templo de 
Pashupatinath será visitado do lado de fora, 
pois os não-hindus não podem entrar no templo. 
Pashupatinath está localizado na margem do rio 
Bagmati. É um dos quatro locais mais religiosos da 
Ásia para os devotos de Shiva. É o templo hindu mais 
sagrado do Nepal. Então visitaremos Boudhnath, um 
dos maiores e mais antigos monumentos budistas já 
construídos no Nepal. Retorno ao hotel.

DIA 2 - KATMANDU
Pela manhã, sobrevoo opcional (não incluído) pela 
cordilheira do Himalaia. Após o café da manhã 
no hotel, city tour pela cidade. Visitaremos a Praça 
Durbar incluindo Kumari Bahal (a casa da deusa 
viva), um templo feito de estuque do século XVIII 
decorado com janelas esculpidas. Em seguida, visita 
a Swayambhunath, uma estupa budista com cerca 
de 2000 anos localizado a aproximadamente 4 km 
de Katmandu. Por fim, visitaremos Bhaktapur, cidade 
fundada no século XII pelo rei Ananda Deva Malla 
sob o nome de Khwopa para torná-la a capital do 
Rajas Malla. A cidade seria construída na forma de 
um triângulo formado pelos três templos de Ganesha 
nos arredores da cidade que a protegiam. Retorno 
ao hotel.

DIA 3 - KATMANDU | POKHARA
Após o café da manhã no hotel, check-out e saída 
para viajarmos por estrada até Pokhara (cerca de 
6h). Após a chegada, passeio de barco no Lago 
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• Sobrevoar a cordilheira do Himalaia;

• Visitar a Praça Durbar na cidade de Patan.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

Phewa, o segundo maior do Nepal, considerado um 
dos mais bonitos do país.

DIA 4 -  POKHARA
Café da manhã no hotel e então city tour pela cidade. 
Visitaremos lugares como a Cachoeira Devi, conhecida 
localmente como Patale Chhango (queda do inferno), 
uma impressionante cachoeira que se estende cerca 
de 2 km a sudoeste do Aeroporto de Pojra, na estrada 
para Tansen. Uma lenda moderna interessante diz 
que um estrangeiro chamado David estava tomando 
banho nu no Pardi Khola (rio), quando as comportas 
da barragem se abriram, levando-o a uma passagem 
subterrânea, nunca mais sendo encontrado. Em seguida, 
visitaremos as Cavernas Gupteshwor Mahadev, que 
são como um túnel natural com iluminação artificial. 
Suas incríveis formas surpreendem muito os viajantes. 
Acredita-se que seu nome foi colocado em homenagem 
ao rei Mahendra. A caverna Gupteshwor tem duas 
partes, uma delas tem 50 metros de comprimento e é 
considerado o santuário ou templo de Shiva. Depois, 
passaremos pelo Desfiladeiro do rio Seti, uma das 
maravilhas naturais de Pojra. Por fim, tour pelo mercado 
antigo, um tradicional mercado com muitas cores vivas 
e vibrantes assim como diversos comerciantes étnicos. 
Retorno ao hotel.

DIA 5 - POKHARA | CHITWAN
Após o café da manhã no hotel, check-out e viagem 
por estada para Chitwan. Na chegada, recepção pelo 
naturalista que nos levará ao hotel, onde teremos uma 
bebida de boas-vindas e um briefing sobre o programa 
e as instalações do hotel.

DIA 6 - CHITWAN
Dia de visita e exploração pelo parque guiado por um 
naturalista do hotel. “Jungle Walks” permite explorar 
diferentes áreas onde vivem animais selvagens, desde 
pastagens aluviais até densas florestas de sal, onde é 
possível encontrar uma variedade de animais, incluindo 
aqueles em perigo de extinção. Como caminhar pela 
floresta incomoda menos os animais, teremos mais 
oportunidades de descobrir a vida selvagem. Também 
receberemos informações úteis sobre os diferentes tipos 
de plantas e ervas encontradas no Parque Nacional.

DIA 7 - CHITWAN | KATMANDU
Após o café da manhã no hotel, check out e 
traslado ao aeroporto para embarcar em um voo 
com destino a Katmandu. Após a chegada, visita a 
Praça Durbar na cidade de Patan, um dos cenários 
mais pitorescos da Ásia. A maioria dos monumentos 
aqui foram construídos entre os séculos 16 e 18. A 
praça é conhecida como o centro de belas artes e 
artesania no país. Essencialmente uma cidade budista, 
inscrições históricas estabelecem Patán como uma 
cidade importante fundada pelo imperador Ashoka no 
século III antes de Cristo, embora não haja evidências 
históricas. Retorno ao hotel. 

DIA 8 - KATMANDU
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto.

CIDADE  +

KATMANDU  Hotel Himalaya Hyat t  Regency Dwarika

CHITWAN Jungle Vi l la Resort Kasara Resort Taj Meghaul i

POKHARA Temple Tree Resort Fishtai l  Lodge Tiger Mountain Lodge

A PARTIR DE USD 1.614 USD 1.950 USD 3.427

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares; 

pensão completa no hotel escolhido em Chitwan

• Traslados privados de chegada e partida;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço privado com guia em espanhol em Katmandu e 

em inglês nas demais cidades

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Diárias
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