
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Delhi - Kathmandu - Pokhara - Chitwan - Kathmandu 

 
 
02Nov / Sab: JAIPUR - DELHI - KATHMANDU 
Traslado ao aeroporto e embarque em voo para Kathmandu. 
Saída Jaipur, 06:00h - Voo 6E-6606 / Chegada Delhi, 06:55h 
Troca de voo no aeroporto de Delhi. Saída Delhi, 11:40h - Voo 6E-31 / Chegada Kathmandu, 13:45h 
 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kathmandu. Traslado ao hotel. Acomodação no Hotel Shambala****. 
 
O Nepal é um país místico aninhado nas sinuosidades das magníficas cordilheiras dos Himalayas. É um país de gente sorridente e profundamente 
religioso, o que pode-se notar ao visitar seus templos, mosteiros e estupas. O fértil vale de Kathmandu, rodeado pelos picos do Himalayas, é o 
coração histórico do Nepal, que viu ascensões e descidas dos reinos mais sofisticados dos Himalayas e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
arte e cultura do Nepal. À tarde, visita à cidade. 
 
Boudhanath é um dos maiores e mais antigos monumentos budistas do Nepal. É uma estrutura imponente de cerca de 36 metros. A estupa fica nas 
três plataformas planas massivas em estilo de mandala rodeadass pelas coloridas casas particulares da família. A característica básica dessa grande 
estupa é muito parecida com a estupa de Swayambhunath, exceto sua aparência final. Acredita-se que esta estupa foi construída no século 5 aC. 
 
Visita ao templo de Pashupatinath, na cidade do mesmo nome. O templo de Pashupatinath é um dos mais sagrados templos dedicados ao deus 
Shiva. Está situado em um lugar com muita natureza e às margens do sagrado rio Bagmati, o templo é estilo pagode com um teto dourado e portas 
entalhadas. Os visitantes têm permissão para ver o templo a partir da margem leste do rio Bagmati, mas a entrada do templo é proibida para não-
hindus. Portanto, a visita ao templo de Pashupatinath é por fora.  
 
03Nov / Dom: KATHMANDU 
Aqui pode-se visitar Durbar Square, com Kumari Bahal, a casa da deusa viva, um templo de estuque de meados do século XVIII, decorado com 
janelas intricadamente entalhadas. O portão é ladeado por dois leões e no pátio interior de madeira entalhada pode-se vislumbrar a própria Kumari, 
ou a deusa viva. A Kumari é considerada a encarnação da deusa virgem. 
 
Swayambhunath está situado a cerca de 4 km de Katmandu e é uma estupa budista com cerca de 2000 anos. A estupa principal é composta de um 
hemisfério sólido de tijolos e uma estupa-suporte cônica rematada com um pináculo de cobre dourado. Esta estrutura é um mosaico de pequenas 
estupas e pagodes.  
 
Bhadgaon (Bhaktapur) foi fundada no século 12 pelo rei Ananda Deva Malla, sob o nome de Khwopa, para torná-la a capital dos rajás Malla. A 
cidade tem forma de triângulo pelos três templos do Deus Ganesha nos arredores da cidade que protegem. Até o século XVI, a cidade dominava 
política e economicamente todo o Nepal. 
 
04Nov / Seg: KATHMANDU - POKHARA (voo) 
Na chegada a Pokhara, traslado ao hotel e check-in. Pokhara é um lugar notável com beleza natural. Em elevação mais baixa que Kathmandu, tem 
muito mais ar de trópicos, bem apreciada por bonitas e diversas flores que prosperam nesse ambiente. Cidade fascinante, com população de 
aproximadamente 95.000 habitantes, tem vários belos lagos e oferece vistas imponentes das alturas dos Himalayas. A serenidade do lago e a 



magnificência dos Himalayas que se ergue ao fundo criam uma atmosfera de paz e magia. Os vales que cercam Pokhara são lar de densa floresta, 
rios abundantes, lagos esmeralda e, claro, as mundialmente famosas vistas dos Himalayas. 
 
‘A Queda de Devi': Conhecida localmente como Patale Chhango (queda do inferno), a Queda de Devi (também conhecida como Devin ou David) é 
uma impressionante cachoeira que se estende por cerca de 2 km a sudoeste do aeroporto de Pokhara na estrada para Tansen. Acomodação no 
hotel Atithi Resort****+. 
 
Cavernas de Gupteshwor Mahadev: A caverna de Mahendra é como um túnel natural iluminado artificialmente. As formas de suas estalactites 
surpreendem muitos dos viajantes. A caverna Mahendra é uma das atrações turísticas mais concorridas em Pokhara, e acredita-se que seu nome foi 
posto em homenagem ao rei Mahendra. 
 
A caverna de Gupteswar tem duas partes. Uma delas tem apenas tem 50 metros de comprimento e é considerada o santuário ou templo do deus 
Shiva. As outras partes da caverna se iniciam desta primeira parte e vão até a cachoeira de Devi por um caminho artificialmente iluminado.  
 
Desfiladeiro do Rio Seti: Entalhado pelo rio Seti, é uma das maravilhas naturais de Pokhara. 
 
O mercado Antigo: O tradicional mercado de Pokhara tem muitas cores vivas, bem como seus comerciantes de etnias diversas. Em seus templos e 
monumentos pode -sever a influência da arquitetura Newar do vale de Kathmandu. Localizado a 4 km do lago, o Mercado tem um vivo encanto 
original. 
 
Passeio de barco no lago Phewa: O último lago para se navegar, no centro do qual se encontra um templo na ilha. Outra atração é o reflexo do 
Monte Machhapuchhre e a cadeia de montanhas Annapurna nas águas cristalinas do lago. Enquanto se navega no lago Phewa pode-se ver vários 
tipos de peixes. Hea uma densa floresta nas encostas adjacentes ao sul do lago. É difícil escapar da atração do Lago Phewa, e qualquer visitante, 
mesmo com alguns minutos disponíveis, deve tentar pegar um barco para apreciar as maravilhosas vistas das montanhas refletidas na água. 
Remando para o centro do lago é uma boa forma de passar uma tarde bem tranquila. 
 
Acomodação.  
 
05Nov: Ter: POKHARA - CHITWAN (voo) 
Traslado  ao aeroporto para embarque no voo para Chitwan. O Royal Chitwan National Park está localizado no exuberante vale de Chitwan, no sopé 
de Churia, que abriga o primeiro Parque Nacional do Reino. Este parque nacional é famoso por sua variedade de vida selvagem, em especial o 
grande rinoceronte-de-chifre e o elusivo tigre de Bengala real.  
 
06Nov / Qua: CHITWAN 
Dia completo para atividades na selva. O Parque Nacional Chitwan é um exuberante vale de Chitwan que tem o primeiro Parque Nacional do Nepal. 
Este parque nacional é famoso pela grande variedade de flora e fauna, é designado Patrimônio Mundial da UNESCO e refúgio para animais 
selvagens raros, como rinocerontes indianos e tigres de bengala. Como o parque oferece ótimas atividades ao ar livre, de canoagem e trilhas a 
safáris na selva com jipes ou passeios de elefante, além de uma ampla variedade de flora e fauna, tornou-se o terceiro destino turístico do Nepal. 
 
Caminhada natural / passeio pela selva: O caminho pela Selva permite explorar várias áreas selvagens, desde planícies aluviais até densas florestas 
salinas. Oportunidade de encontrar uma variedade de animais que inclui espécies ameaçadas de extinção. 
 
Passeio de canoa no rio Rapti: Flutuar no rio Rapti em uma canoa é a melhor maneira de descobrir o habitat dos crocodilos no rio (a uma distância 
segura). É também uma relaxante e melhor forma de observar os diferentes tipos de aves e espécies de animais selvagens e vê-los beber água na 
margem do rio sereno. 
 
Passeio de elefante: Passeio no lombo de elefante pela floresta densa para testemunhar atividades selvagens. Não perca a oportunidade de 
aprender um pouco sobre esses enormes animais. Um passeio que permite aproximar-se de alguns dos animais mais raros do mundo, como o 
rinoceronte e o preguiçoso urso. O passeio geralmente leva mais de uma hora. 
 
Observação de aves: O Parque Nacional de Chitwan é o reino de mais de 450 espécies de aves. Em outras palavras, comenta-se sobre o parque 
como sendo um paraíso para as aves do mundo. Faça o passeio guiado pela floresta para ouvir as coloridas aves cedo pela manhã. 
 
Jantar e acomodação no hotel Tigerland Safari Resort****.  
 
07Nov / Qui: CHITWAN - KATHMANDU (voo) 
Visita de meio dia a Patan. A cidade de Patan está localizada a cerca de 5 km ao sul de Kathmandu. É uma das três cidades reais do vale. Local 
para especialistas em arte, Patan está repleta de escultura em madeira e pedra, estátuas de metal, arquitetura ornamentada, inclusive dezenas de 
templos budistas e hindus e mais de 1200 monumentos. Acomodação no hotel Tigerland Safari Resort****. 
 
08Nov / Sex: KATHMANDU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voo de partida. Fim do tour. 
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INCLUINDO: 
- Hotéis 4 estrelas 
- Meia pensão 
- Guia em espanhol 
- Ônibus primeira classe com ar condicionado 
- Parte aérea Delhi ou Jaipur - Kathmandu - Pokhara - 
Kathmandu em classe econômica 
- Tour Leader Scan-Suisse 
- Seguro de saúde GTA Full 
- Ingressos e passeios conforme itinerãrio 
- Traslados dias 01 e 07 aeroporto-hotel ou v.v 

TARIFAS EM US$ / PESSOA 

Em apt Duplo 1842 

Suplemento Individual 308 
 
Condições de pagamento: 
Entrada: 30% (*Não reembolsável*) 
Saldo: 6 sem juros  
 

 
 


