
06 dias | 05 noites

Thimpu, Punakha e Paro

Butão: O Reino do Dragão



Dia 1 | Paro - Thimpu

Chegada ao Aeroporto Internacional de Paro. Viagem para Thimpu (55km, 1h30 de carro). No 

caminho, visita a Chuzom. Chegada a Thimpu, traslado e check-in no hotel. Após, visita ao 

mercado local. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 2 | Thimpu

Café da manhã no hotel. Saída para visita a cidade de Thimpu, capital do Butão. Almoço em 

restaurante local. À tarde, visita a Trashichhoedzong. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3 | Thimpu - Punakha

Café da manhã no hotel e check-out. Viagem terrestre a Punakha. No caminho, visita 

panorâmica de Dochu La. Ao chegar em Punakha, check-in e hospedagem. Visita a Punakha

Dzong e Chimi Lhakhang. Almoço em restaurante local. A tarde, saída para explorar a cidade a 

margem do rio. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 4 | Punakha - Paro

Café da manhã no hotel e check-out. Saída em direção a Paro. No caminho, visita ao Simtokha

Dzong. Almoço em restaurante local. Chegada e check-in no hotel. Após, saída para passeio 

exploratório pelo Vale de Paro, com uma visita ao Ta Dzong, Rinpung Dzong. Retorno ao hotel, 

jantar e hospedagem.

Dia 5 | Paro

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita ao mosteiro de Taktshang. No caminho, 

visita ao Kiyuchul Lhakhang e Drukgyel Szong. Almoço em restaurante local. Tarde para explorar 

a zona do mercado. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 6 | Paro

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao Aeroporto internacional de Paro, para 

embarque no voo com destino determinado pelos passageiros.

Roteiro



• Valores vigentes para viagens realizadas até fevereiro 2022, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Obrigatório certificado internacional da vacina da febre amarela.

• Passagem aérea internacional;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

O programa inclui

O programa NÃO inclui

• 05 noites de hospedagem; 

• Pensão completa nos hotéis;

• Traslado de chegada e saída;

• Visitas conforme itinerário, em veículo com ar condicionado;

• Serviço de guia acompanhante em inglês;

• Entradas ao locais visitados;

• Taxas e impostos atuais;

• Gastos de Visto do Butão;

• Kit de viagem Mercatur Premium.

Observações:



Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e 

alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias de hotéis e valores.  

Cidade Opção 1 – 5* luxo Opção 2 – 5* Deluxe Opção 3 – Primeira Superior

Thimpu
Taj Tashi / Deluxe 

Room
Le Meridein / Classic

Room

Hotel Lemon Tree / Hotel Kisa / 
Hotel Gakyil Thimphu Tower / 

Namseling Boutique Hotel

Punakha / 
Wangdi

Uma Como / Valley 
View

Dhensa Boutique Resort 
/ Suite Room

Hotel Y.T. / Damchen / Meri 
Puensum Resort / Punatsangchu
Cottages / Hotel Pema Karpo / 

Hotel Dragon’s Nest

Paro
Uma Como / 
Forest View

Le Meridein / Classic
Room

Eco Lodge / Tashi Namgay Resort 
/ Hotel Drukchen / Tashi

Phuntshok / The Village Lodge 

Período Base 5* luxo 5* Deluxe Primeira Superior

Março a maio e 
setembro a 

novembro 2021

Duplo 5463 3766 2113

Single 8020 5463 2418

Dezembro 2021 
a fevereiro 2022

Duplo 5003 3611 1885

Single 6723 5021 2166

Suplemento para passagem aérea 
em classe turística de Delhi – Paro -

Delhi
1168

Suplemento para guia 
acompanhante em espanhol

1418

Formas de pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


