Nepal - Cidade do Himalaya

08 dias | 07 noites
Katmandú, Pokhara e Chitwan

Roteiro
Dia 1 | Katmandú
Chegada ao Aeroporto Internacional de Katmandú, recepção, assistência e traslado ao hotel.
Check-in e hospedagem. Visita à cidade de Pashupatinath e Boudhanath. Retorno ao hotel e
hospedagem.
Dia 2 | Katmandú
Café da manhã no hotel. Visita as cidades de Katmandú, Swayambhunath e Bhaktapur. Retorno
ao hotel e hospedagem.
- Opcional: Sobrevoo no Himalaia: Saída para descobrir a a beleza oculta e impressionante do
Himalaia em um voo fantástico, com duração de aproximadamente 45 minutos. O Himalaia tem
o pico mais alto do mundo e os nepaleses chamam de Sagarmatha, que significa a Mãe do
Universo.
Dia 3 | Katmandú - Pokhara
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em direção a Pokhara (6 horas). Após chegada,
traslado ao hotel, check-in e hospedagem. Passeio de barco no Lago Phewa. Retorno ao hotel e
hospedagem.
Dia 4 | Pokhara
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita à cidade de Pokhara, passando pelas Cataratas de
Devi, caverna Gupteshwor Mahadev, Desfiladeiro do Rio Seti e ao Mercado Antigo. Retorno ao
hotel e hospedagem.
Dia 5 | Pokhara - Chitwan
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em direção a Chitwan, por estrada, (8 horas). Checkin e hospedagem no hotel, com pensão completa.
Dia 6 | Chitwan
Pela manhã, visita ao parque com um naturalista, podendo observar as aves, as áreas de
animais selvagens e passear de elefante. Retorno ao hotel para café da manhã e almoço. Pela
tarde, outra visita ao parque, podendo realizar um passeio de canoa. Retorno ao hotel, jantar e
hospedagem.

Roteiro
Dia 7 | Chitwan / Katmandú
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque no voo
em direção a a Katmandu. Chegada, visita a praça de Patan. Traslado ao hotel. check-in e
hospedagem.
- Opcional: Interação com a Deusa viva de Patan
Dia 8 | Katmandú / Saída
Café da manhã no hotel e check-out. Em horário marcado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino determinado pelos passageiros.

O programa inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07 noites de hospedagem;
Café da manhã diário;
Pensão completa no hotel em Chitwan;
Assistência em inglês no aeroporto;
Traslados de chegada e saída;
Passeios conforme indicado no itinerário, incluindo entradas;
Passeio de Barco no Lago Phewa;
Serviço de guia em espanhol em Katmandú, e em inglês em Pokhara e Chitwan;
Kit de viagem Mercatur Premium.

O programa NÃO inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Observações:
• Valores vigentes para viagens realizadas até março 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.
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)
Cidade

Opção 1
5* luxuxry

Opção 2
5* Standard

Opção 3
4* Superior

Katmandú

Hotel Dwarika’s –
Heritage Deluxe Room

Hotel Hyatt Regency –
Guest Room

Hotel Himalaya –
Deluxe Room

Chitwan

Taj Meghauli –
Meghauli Room

Kasara Resort – Deluxe
Room

Jungle Villa Resort –
Deluxe Room

Pokhara

Tiger Mountain Lodge
– Cottage Room

Fishtail Lodge – Deluxe
Room

Temple Tree Resort –
Deluxe Room

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Período

Abril a
setembro 2021

Outubro 2021 a
março 2022

Base

Opção 1
5* luxuxry

Opção 2
5* Standard

Opção 3
4* Superior

Duplo

3275

1891

1575

Single

4551

2661

2142

Duplo

3570

2060

1713

Single

4963

2900

2331

763

623

541

Suplemento para guia
acompanhante em espanhol
Suplemento para passagem aérea
em classe turística de Chitwan Kathmandu

169

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.

