
Triângulo do Nepal / 7 dias 2021 
Kathmandu - Chitwan - Pokhara 
 
Tour Code: MY143 
Guia em espanhol 
Categoria: Índia, Nepal, Butão, Tibet  
 
Dia 1 / Seg: Chegada - Kathmandu 
Chegada a Kathmandu, assistência e traslado ao hotel, resto de tempo livre para descansar. 
Kathmandu é a capital e maior cidade do Nepal. Está localizada no vale de mesmo nome, no centro do Nepal, 
próximo ao rio Vishnumati, a uma altura de 1317m. A cidade antiga é caracterizada pelo grande número de 
templos e palácios budistas e hindus, a maioria dos quais do século XVII. No vale de Katmandu se encontram sete 
locais classificados pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Acomodação. 
 
Dia 2 / Ter: Kathmandu - Swambhunath - Praça Durbar - Patan 
Pela manhã, visita à cidade antiga de Kathmandu e Templo de Swambhunath, stupa que se diz ter 2.000 anos. A 
estrutura principal é composta por um hemisfério de tijolos e terra que suporta uma espiral cônica com o pináculo 
em cobre. É um dos melhores lugares para contemplar toda a cidade de Kathmandu. Depois, visita a Patan, 
localizado em um sítio do patrimônio mundial. Patan Durbar tem muitas atrações turísticas e arquiteturas únicas. 
Krishna Mandi, templo Bhimsen, Hiranya Varna Mahabhihar são apenas alguns dos templos que oferecem um 
êxtase de pinturas, entalhes em madeira e metal. Há também o Templo da Deusa Viva, de onde vem o nome de 
Kathmandu (acredita-se que este templo foi construído com a madeira de um único tronco de árvore), Praça 
Durbar, com seu conjunto de templos dominados pelo Palácio Hanuman Dhoka (antigo palácio da realeza 
nepalesa). Retorno ao hotel e acomodação. 
 
Dia 3 / Qua: Kathmandu - Pokhara (5 horas) 
Saída para Pokhara, chegada e traslado ao hotel. Pokhara, localizada no colo do incrível Annapurna Himalaya, se 
tornou um importante centro turístico no Nepal, famosa pelas vistas magníficas da cordilheira central dos 
Himalayas, Annapurna. A cidade oferece uma combinação de natureza e cultura. À tarde, passeio de barco no 
lago Phewa. Acomodação. 
 
Dia 4 / Qui: Pokhara 
Pela manhã bem cedo, saída para Sarangkot, o mais alto ponto de vista do nascer do sol, que está a 1592m de 
altura, para admirar o amanhecer (sujeito às condições climáticas). No retorno, café da manhã no hotel. Após o 
café da manhã, saída para visita à cidade incluindo o templo de Bindybasani, o Desfiladeiro de Seti, Devi’s Falls e 
Caverna Gupteshwor Mahadev. Retorno ao hotel. Tempo livre e acomodação. 
 
Dia 5 / Sex: Pokhara - Parque Natural Chitwan (4 horas) 
Saída para Chitwan, chegada e traslado ao hotel. Almoço no hotel. À tarde, passeio a pé pelo parque. Chitwan tem 
mais de 43 espécies de mamíferos no parque, embora seja especialmente conhecido pelo rinoceronte de um 
chifre, em perigo de extinção, o tigre e o crocodilo gharial, juntamente com muitas outras espécies comuns, como 
o gaur, o elefante selvagem, o antílope de quatro chifres, hiena riscada, pangolim, golfinho do Ganges, lagarto e 
píton. Outros animais encontrados no parque são o sambar, o chital, o porco-veado, o cervo ladrador, o urso-
preguiça, a civeta de palmeiras e os macacos langur e rhesus. Há mais de 450 espécies de aves no parque. Entre 
os pássaros em perigo de extinção estão o florican de Bengala, o calau gigante, o florican menor, a cegonha 



branca e a cegonha preta. As aves comuns que podem ser vistas no parque incluem o pavão, a galinha vermelha 
da selva e diferentes espécies de garças, garças-reais, martins-pescadores, caça- moscas e pica-paus. Retorno 
ao hotel, jantar e acomodação. 
 
Dia 6 / Sab: Chitwan - Kathmandu (4 horas) 
Safári para a reserva em elefante. Retorno ao hotel, saída para Kathmandu, chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação. 
 
Dia 7 / Dom: Kathmandu - Próximo destino 
Traslado ao aeroporto para voo para Delhi. Chegada e conexão para a Europa. (Nossos serviços terminam com o 
traslado de saída em Kathmandu). 
 
 
Serviços Incluídos: 
- 6 noites de acomodação em hotéis 4* 
- 6 cafés da manhã, 1 almoço, 1 jantar 
- Assistência no aeroporto 
- Guia acompanhante em espanhol durante toda a viagem 
- 1 garrafa de água por pessoa por dia no veículo 
- 1 safári em elefantes no Parque Nacional de Chitwan 
- 1 passeio de barco no lago Phewa em Pokhara 
- Traslados e visitas em veículo com ar condicionado 
- Taxas aplicáveis nesses momentos 
 
Não inclui: 
- Gorjetas para maleteiros, garçons, motorista, guia, etc 
- Taxa para câmeras nos monumentos 
- Despesas extras no hotel, como ligações telefônicas, lavanderia, etc 
- Qualquer outro serviço não especificado como incluído 
 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM US$ POR PESSOA: 

Abril: 06, 13, 20, 27 
Maio: 04, 11, 18, 25 
Junho: 01, 08, 15, 22, 29 
Julho: 06, 13, 20, 27 
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Setembro: 07, 14, 21 
Outubro: 05, 12, 19, 23, 30 
Novembro: 02, 09, 16, 23, 30 
Dezembro: 07, 14 

Em apt Duplo $ 999,- 
Suplemento Individual $ 285,- 
 
Mínimo 2 passageiros 

 


