
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Kathmandu - Paro - Thimphu - Paro - Kathmandu - Delhi 

 
 
08nov / Sex: KATHMANDU - PARO - THIMPHU 
Traslado ao aeroporto e embarque em voo para Paro. 
Partida: Kathmandu, 09: 45h - Voo KB-401 / Chegada: Paro, 11:05h 
 
Após a chegada a Paro, viagem por estrada para Thimphu (55 km, 1 hora e meia de carro). Este voo certamente estará entre os mais destacados da 
sua vida, pelas maravilhosas vistas da magnífica cordilheira dos Himalayas. A brisa refrescante e o céu claro e azul do Butão dão as boas-vindas 
logo na chegada do voo. Encontro com representante da Creative Travel no aeroporto. Depois dos procedimentos de imigração e alfândega, ida para 
o Hotel Ariya**** em Thimphu. 
 
No caminho, visita a Chuzom. Esta viagem por estrada passa pelo vale de Paro, onde pode-se ver a bela confluência dos rios Paro e Timphu em 
Chuzom. Na chegada em Thimphu, check-in no hotel. À tarde pode-se fazer um passeio pela rua e mercado principal de Thimphu. Jantar e 
acomodação no hotel. 
 
09nov / Sab: THIMPHU 
Após o café da manhã, saída para visita de dia inteiro à cidade de Thimphu. 
 
O museu nacional têxtil em Thimphu está localizado perto da biblioteca nacional do Butão. Este museu é administrado pela Comissão Nacional de 
Assuntos Culturais e abriga uma importante coleção de objetos têxteis antigos exclusivos do Butão.  
 
O Instituto de Zorig Chusum é conhecido como a escola de arte e artesanato ou pintura que oferece programas de estudos que duraram 6 anos em 
13 artes e artesanatos tradicionais do Butão. Em uma visita pode-se ver estudantes aprendendo diferentes habilidades (este instituto permanece 
fechado para visitas durante os exames e férias de verão e inverno - se estiver fechado, visita a Zangthopelri Lhakhang). 
 
Zangthopelri Lhakhang: A estrutura atual foi construída em 1960 e Zangthoo Pelri ainda possui alguns impressionantes murais e tesouros de arte e 
vale a pena uma visita. O local do templo era um antigo campo de batalha, e o templo foi construído ali para pacificar as energias.  
 
Depois, saída para o ‘Simply Bhutan’, e em seguida para King's Memorial Chorten, Kuensel Phodrang e Tashichoedzong. A visita à cidade seguida 
pelo almoço. 
 
Saída para a visita ao ‘King's Memorial Chorten’. A construção desse marco foi idéia do terceiro rei do Butão, Jigme Drji Wangchuk (‘pai do Butão 
moderno’), que queria construir o monumento da paz mundial e prosperidade. Completado em 1974 após a sua morte prematura, serve tanto como 
um memorial para o falecido rei como um monumento da paz.  
 
Mais tarde, viagem por estrada para o Ponto do Buda (Kuensel Phodrang). Localizado a curta distância do centro da cidade de Thimphu, os 
visitantes podem apreciar o mirante do vale de Thimhpu a partir do Ponto de Buda. Pode-se fazer reverência e oferecer oração no Ponto de Buda, a 
maior estátua do país, e em seguida fazer um passeio pela área e apreciar as vistas do vale.  
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Depois, saída para visita a Tashichoedzong, a ‘Fortaleza da gloriosa religião’, centro do governo e da religião, onde pode-se encontrar o trono de sua 
majestade. É também a residência de verão do Je Khenpo, a mais alta autoridade religiosa do país. Foi construído em 1641 pelo unificador do Butão, 
Zhabdrung Ngawang Namgyal, e foi construído novamente em estilo tradicional do Butão em 1960.  
 
Jantar e acomodação no Hotel Ariya****.  
 
10nov / Dom: THIMPHU - PARO 
Após o café da manha, saída da viagem para Paro. No caminho, visita a Simtokha Dzong, que conta com um instituto para aprender a língua 
Dzongkha. Almoço em restaurante local. Continuação para Paro, e na chegada traslado ao hotel e check-in. Mais tarde, saída para uma excursão 
exploratória por todo o Vale de Paro.  
 
Visita a Ta Dzong, Rinpung Dzong. 
Ta Dzong, originalmente construída como uma torre de vigilância, que agora abriga um museu nacional. Ta Dzong foi renovado e convertido em um 
museu com recursos do governo austríaco. A extensa coleção do museu inclui pinturas antigas de Thangkha, têxteis, armas e armaduras, objetos 
domésticos e rica variedade de artefatos naturais e históricos. 
 
Rinpung Dzong, que significa ‘Fortaleza de Muitas Joias’, tem uma longa e fascinante história. Foi construído durante a era Zhabdrung no ano de 
1644. É também o local de celebração a festa de Paro (Tsechu), realizada uma vez por ano durante a temporada de primavera (março / abril). 
Rinpung Dzong abriga dois órgãos administrativos e monásticos. .  
 
Jantar e acomodação no Hotel Tashi Namgay****.  
 
11nov / Seg: PARO 
Saída para Taktsang. Na chegada, passeio de cerca de 5 horas para chegar ao mosteiro de Taktsang. Este templo marca a introdução do budismo 
no Butão. É um dos mosteiros mais famosos do Butão, localizado em um precipício a uma altura de 900m. Diz-se que no século VIII um grande 
mestre tântrico aqui chegou nas costas de uma tigresa e fez meditação neste mosteiro. E por isso este templo é chamado ‘o Ninho do Tigre’. Tempo 
para desfrutar um delicioso almoço com as impressionantes e pitorescas vistas do ‘Ninho do Tigre’.  
 
Retorno por estrada. No caminho visita a Kyichu Lhakhang, construído no século VII pelo rei tibetano Songtsen Gampo. A construção deste templo 
marca a introdução do budismo no Butão. Acredita-se que este rei assumiu a responsabilidade de construir 108 templos em diferentes regiões do 
Tibet, Butão e outras regiões dos Himalayas para controlar os espíritos malignos, doenças e secas. Pode-se encontrar dois no Butão, chamados 
Kyichu Lhakhang em Paro, e Jambay Lhakhang em Bumthang. 
 
Na chegada, à tarde, passeio para explorar a área do mercado. Jantar e acomodação no Hotel Tashi Namgay****.  
 
12nov / Ter: PARO - KATHMANDU - DELHI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque para Kathmandu. 
 
 

 

INCLUINDO: 
- Hotéis 4 e 5 estrelas 
- Pensão completa 
- Guia em espanhol 
- Ônibus primeira classe com ar condicionado 
- Parte aérea Kathmandu - Paro - Kathmandu - Delhi em 
classe econômica  
- Tour Leader Scan-Suisse 
- Seguro de saúde GTA Full 
- Ingressos e passeios conforme itinerãrio 
- Traslados dias 01 e 05 aeroporto-hotel ou v.v 

TARIFAS EM US$ / PESSOA 

Em apt Duplo 2344 

Suplemento Individual 264 
 
Condições de pagamento: 
Entrada: 30% (*Não reembolsável*) 
Saldo: 6 sem juros  
 

 
 


