
Triângulo do Butão / 6 dias 2021 
Thimphu - Punakha - Paro 
 
Tour Code: MY142 
Guia em espanhol 
  
 
Dia 1: Chegada - Paro - Thimphu (voo + 2 horas por rodovia) 
Chegada a Paro, assistência e saída para Thimphu. O caminho desce pelo vale para Chuzom (Confluência), na 
entrada do vale, onde os rios Paro - Thimphu se encontram em Chuzom. Três chortens na margem do rio neste 
lugar, cada um em um estilo diferente, marca a confluência dos dois rios. Pouco antes de chegar a Chuzom pode-
se ver à esquerda Lhakhang Tschogang, "o templo do excelente cavalo". É um templo privado, construído no 
século XV, como resultado da visita de Balaha, o excelente cavalo, uma manifestação de Chenrezig, o Buda 
compassivo (almoço incluído). À tarde, visite ao Chorten Memorial do Rei, que foi construído pelo terceiro rei do 
Butão para trazer prosperidade. Mais tarde, passeio pelo mercado de Thimphu (altitude 2.320m) e retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação no Druk Hotel****. 
 
Dia 2: Thimphu 
Saída para a excursão do dia em Thimphu, incluindo os seguintes lugares:  
Ponto do Buda (Kuensel Phodrang) - aqui se encontra a maior estátua de Buda e pode-se tera melhor vista da 
cidade de Thimphu. 
Changangkha Lhakhang - este lugar é como uma pequena fortaleza que se assemelha a um templo, construído no 
século XII, pelo Lama Phajo Drugom, que veio do Tibete. Deste templo pode-se apreciar belas vistas de Thimphu. 
Folk Heritage Museum - Museu Folclórico construído para conectar cultura, história rural e educar as pessoas 
sobre a vida rural do Butão. 
Museu têxtil - este museu é para se ver ao vivo a arte nacional do país e as técnicas usadas para fabricar tecidos 
no país. 
Trashichhoedzong - sede de Thimphu, onde o rei e os funcionários trabalham, foi construído em 1614, depois foi 
renovado em 1960. Retorno ao hotel. Jantar e acomodação no Druk Hotel****. 
 
Dia 3: Thimphu - Passo Dochula – Punakha 
Saída de Thimphu, no caminho passando pelo Passo de Dochula (3088 m), que era a antiga capital de Punakha e 
oferece vistas deslumbrantes da cordilheira dos Himalayas. Também há aqui uma tradição de levantar as 
bandeiras de oração que trazem paz à região. Se for um dia claro, pode-se várias montanhas, como Masagang 
(7.158m), Tsendagang (6.960m), Terigang (7.060m), Jejegangphugang (7.158m), Kangphugang (7.170m), 
Zongphugang (7.060m) ) e, por fim, Gangkar Puensum, o pico mais alto da região, com 7.497m. Continuação da 
viagem para Punakha, chegada e almoço. À tarde, visita ao Dzong Punakha, construído em 1637 por Shabdrung 
Namgyal, junto aos rios Phochu e Mochu. Comtinuação com excursão a Chimi Lhakhang, localizado no centro do 
vale, conhecido como templo da fertilidade. Passeio pelo vilarejo para observar sua vida diária e ver o mercado 
local de Wangdue. Retorno ao hotel, jantar e acomodação no RKPO Green Resort****. 
 
Dia 4: Punakha - Wangdue Dron / Dzong Semhoka - Paro (altitude 2.280m) 
Saída para Paro. No caminho, visita ao Wangdue Dzong, e depois Semthoka Dzong. Semthoka Dzong foi um dos 
maiores construtores de Dzongs no Butão, que começou a construir Dzongs para consolidar seu domínio recém-
adquirido no Butão ocidental e se defender dos inimigos internos e externos. O local atual onde se lcaliza o Dzong 



está nos limites comuns às três importantes regiões do oeste. Chegada a Paro e check-in no hotel. Almoço. À 
tarde, visita ao Ta Dzong, originalmente construído como uma torre de observação, agora abrigando um museu 
nacional, pinturas, armas, objetos, utensílios domésticos. Mais tarde, caminhada para o Rinpung Dzong, que 
significa fortaleza, a coroa de Paro. Este Dzong tem uma história muito fascinante, a galeria de madeira, afrescos, 
a roda da vida e várias mandalas. Retorno ao hotel, jantar e acomodação no Hotel Naksel Boutique & Spa****. 
  
Dia 5: Paro 
Saída para o estacionamento do mosteiro (Ninho do Tigre). Chegada e caminhada ao mosteiro (total de 5 horas 
para subida e descida) para um visita a pé ao mosteiro Taktsang (Ninho do Tigre. Para pessoas acostumadas à 
altura demora cerca de três horas a uma velocidade média de caminhada para chegar aos templos. No caminho, 
parada na casa de chá para uma bebida refrescante e uma excelente vista do mosteiro. O caminho às vezes pode 
parecer um pouco assustador, mas é bem definido e não há perigo. O Mosteiro Taktsang é um dos locais de 
peregrinação mais reverenciados do mundo dos Himalayas e contém 13 lugares sagrados. No século VIII, o Guru 
Rinpoche chegou a Taktsang de uma forma milagrosa, voando nas costas de uma tigresa. O almoço será servido 
na cafeteria Takstang. Mais tarde, visita ao Drukgyel Dzong, construído no século XVII, mas que se queimou em 
1950. Aqui visitamos também uma das mais belas casas de fazenda. As casas de fazenda no Butão são muito 
decorativas, coloridas e cercadas pela agricultura de arroz e milho. No caminho para Paro, visita a Kyichu 
Lhakhang, que tem 108 templitos construídos por Songtsen Gampo. Retorno, jantar e acomodação no Hotel 
Naksel Boutique & Spa****. 
 
Dia 6: Paro - Próximo destino 
Traslado ao aeroporto para embarque em voo de partida. 
 
Serviços Incluídos: 
- 5 pernoites em hotéis 4* com pensão completa 
- Refeições / jantares em hotéis, exceto alguns almoços ao longo do caminho 
- Traslados, visitas conforme o programa em veículos com ar condicionado 
- Hotéis na referida categoria ou similares 
- Guia em espanhol durante toda a viagem 
- Entradas / permissões nos mosteiros conforme o programa 
- Visto do Butão 
- As taxas de royalties aplicáveis nesses momento 
 
Não inclui: 
- Gorjetas para maleteiros, garçons, motorista, guia, etc 
- Voos para o Butão 
- Taxa para câmeras nos monumentos 
- Despesas extras no hotel, como telefonemas, lavanderia, etc 
- Qualquer outro serviço não especificado como incluído 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM US$ POR PESSOA: 

Abril: 19 
Maio: 10 
Junho: 14 
Julho: 19, 26 
Agosto: 09, 16, 23 
Setembro: 13, 20 
Outubro: 11, 18 
Novembro: 15 
Dezembro: 06 

Embarcando: Jan, Fev, Jun, Jul, Ago, Dez 
Em apt Duplo $ 2485,- 
Suplemento Individual $ 565,- 
 
Embarcando: Mar, Abr, Mai, Set, Out, Nov  
Em apt Duplo $ 2800,- 
Suplemento Individual $ 614,- 

 


