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SAT 32: Lhasa Tour, O Centro do Tibete: 5 dias no Tibete 
 

A viagem “Lhasa Tour, O Centro do Tibete” que inclui as atrações principais 

de Lhasa e Kathmandu, é recomendada por todos os viajantes. À chegada 

iremos emitir o visto Chinês, juntamente com a permissão para viajar no 

Tibete. A sua viagem começa com um voo direto de uma hora desde 

Kathmandu até Lhasa, a capital do Tibete, o passeio começará com a visita 

ao palácio Potala de Dalai Lama, ao templo sagrado Jokhang e ao mercado 

Barkhor, ao Mosteiro Sera com um debate no pátio e aos mosteiros 

Drepung em Norbulinkha. No fim, para concluir a viagem, voará de volta 

para Kathmandu para uma extensão até Pokhara e viajem a Chitwon para 

completar as férias do Nepal ou para a região central da China. 

 

Mínimo por grupo 1 Pax 
Altitude máxima 3,650 mt 
Épocas Abril – Outubro 
Região Lhasa 
Grau de dificuldade 2 

 

Dia SERVIÇO 

01 
Chegada a Kathmandu, reconhecimento à chegada, transporte e check-in 
no hotel 

02 

Todo dia em viagem a Swoyambhunath, Kathmandu e praça Patan 
Durbar 
Visitas em Kathmandu: Visita a Swoyambhunath Stupa com 2 500 anos de 
história. Mais tarde, visitas à praça Durbar Kathmandu; a Hanuman Dhoka, 
antiga residência real; a Kasthmandap, Mahadev e ao Templo Parvati; ao 
palácio Kumari, sagrado para os Budistas e Hindus; e aos bazares. 
À tarde, visitas à praça Patan Durbar, à velha Cidade de Newar com o Portão 
Dourado, ao Templo de Taleju, ao Templo Dourado e ao bonito monumento 
que o rodeia. Pernoite no hotel. 

03 

Todo dia em viagem. De manhã, conduza até Shankhu e visite a Vajra 
Jogini, uma antiga rotacomercial da cidade para Lhasa (Tibete). A cidade 
estabilizada desde o período Licchavi, no século 4, onde se pode ver os sinais 
da antiga prosperidade em Sankhu, incluindo os templos antigos (Vajra Jogini 
sendo o mais proeminente) e as estruturas em madeira; mais tarde visite a 
Boudhanath com importantes mosteiros Budistas; à noite passeio por 
Pashupatinath, o templo mais sagrado Hindu nas margens do rio Bagamat. 
Pernoite no hotel. 

04 

Visita a Nagarkot: conduza até Nagarkot para explorar a vila e observe os 
majestosos Himalaias (se o tempo o permitir); mais tarde dirija ou ande 
durante 2h até Changu Narayan, o templo mais antigo do Nepal; depois 
visita a Bhaktapu, considerado Património Mundial, a cidade medieval mais 



 

 
www.tapetevoador.pt     info@tapetevoador.pt 

Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720 

RNAVT 2808 

 

bonita do país. Pernoite no hotel. 

05 

Voo Kathmandu / Lhasa (3,650mt) CA 408 - 11:30-15:15 
Uma hora de voo até Lhasa ira encantá-lo com a espetacular vista sobre os 
desfiladeiros dos Himalaias, de cortar a respiração. Se o tempo permitir, verá 
as maiores montanhas do mundo, incluindo o Monte Evereste. Na chegada 
irá demorar 1,5h a dirigir até Lhasa ao longo das margens do rio Ryichu; 
através da cidade ocidental Dongar irá ver à distância o Palácio Potala. 
Chegada e check-in no hotel, deverá descansar o resto do dia de modo a 
adaptar-se ao clima, ou fazer um pequeno passeio na área em volta do hotel. 
Pernoite no hotel. 

06 

Em Lhasa: visita ao Palácio Potala, ao Templo Jokhang e ao Mercado 
Barkhor (3 500m) 
De manhã, visita ao Palácio Potala, palácio de inverno de Sua Santidade, 
Dalai Lama, é um complexo monumento histórico do século 13, subindo a 
uma altura acima dos 117 metros, que abriga 10 000 santuátios com mais de 
200 000 imagens e cerca de 1 000 quartos. À tarde visite o Templo Jokhang 
do século 7, no coração de Lhasa, o templo mais sagrado de todo o Tibete 
assim com o palácio do poder. 
A rainha Bhrikuti, uma princesa nepalesa, casada com o Rei Songtsen 
Gampo, fundou o Templo Jokhang e em sua honra o portão principal do 
templo está virado para Oesta em direção ao Nepal. 
As estruturas mais impressionantes do Templo Jokhang são as muitas 
capelas que o rodeiam. Mais tarde poderá caminhar e fazer compras na 
popular Praça Barkhor (Bazaar) onde estão para venda à sua disposição todo 
o tipo de artesanato tibetano, artefactos budistas, tapetes, pinturas, etc. 
Pernoite no hotel. 

07 

Em Lhasa: visita aos Mosteiros Drepung e Sera (3 500mt) 
Nesta manhã iremos conduzir 8km em direção ao noroeste de Lhasa para 
visitar o Mosteiro Drepung. Aqui foi a residência do 3º, 4º e 5º Dalai Lamas. 
Este palácio de inverno foi a residência de centenas de monges de todos os 
principais mosteiros de Geluk, alojados em capelas individuais. O complexo 
de 20 000 metros quadrados sobreviveu ileso durante a Revolução Cultural. 
À tarde, visita ao Mosteiro Sera fundado em 1419, a 5km de distância de 
Lhasa. Está situado na mais bonita e encantadora atmosfera na base do 
Monte Purbuchok. O Mosteiro Sera costumava ser um importante centro de 
aprendizagem onde cerca de 6 000 monges residiam. A caraterística mais 
intrigante no mesmo é a imagem dourada de 9 metros; aqui poderá 
testemunhar o debate dos monges, que levantam os seus conhecimentos uns 
contra os outros. Pernoite no hotel. 

08 

Em Lhasa: Norbulingka e Centro de Medicina do Tibete: 
“Norbulingka” quer dizer “Parque do Tesouro” em tibetano. O jardim cobre 
uma área de 360 000 metros quadrados com 374 quartos dentro do maior 
jardim feito pelo Homem na Região Autónoma do Tibete. Construído em 1740 
por ordem do 7º Dalai Lama. Mais tarde foi usado como palácio de verão 
pelos sucessivos Lamas, onde eles solucionavam os problemas políticos e 
faziam as celebrações festivas. Os murais retratados no palácio mostram o 
rei, o calmo Sakyamuni e os seus oito contemplativos discípulos e contam o 
desenvolvimento do Tibete em quadradinhos. Mais tarde, visita ao Centro de 
Medicina do Tibete onde poderá assistir à prática da tradicional medicina no 
Tibete. Pernoite no hotel. 
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09 

Voo Lhaa / Kathmandu: CA 407 – 11:05-10:30 
Partida: na hora indicada transporte para o aeroporto para a partida para 
Kathmandu. Resto do dia de lazer para atividades independentes. Pernoite no 
hotel. 

10 
Partida: na hora indicada transporte para o aeroporto para a partida final. 
Fim do serviço. 

 

Preço por pessoa: 

Categoria do 
Hotel 

A B C D E F 

Hotéis em KTM Soaltee Radisson Yak & Yeti Himalaya Malla Manaslu 
Hotéis em Lhasa Brahmaputra Brahmaputra XINGDING XINGDING XINGDING Kyichu 
01 PAX 1 914€ 1 913€ 1 815€ 1 781€ 1 748€ 1 387€ 
02-03 PAX 1 236€ 1 235€ 1 137€ 1 102€ 1 070€ 827€ 
04 PAX 1 115€ 1 114€ 1 015€ 987€ 949€ 706€ 
05-09 PAX 1 090€ 1 089€ 991€ 957€ 924€ 682€ 
10-14 PAX 998€ 997€ 899€ 865€ 833€ 600€ 
15 e mais 960€ 959€ 860 826€ 794€ 561€ 
Suplemento 
SINGLE 

623€ 637€ 556€ 523€ 481€ 258€ 

Custos Extra 

 
Voo: 
KTM/LXA/KTM 

865€ 

Visto: China 85€ 
 

 

SAT 02: Viagem Himalayan Valley: 8 dias 

Nesta “Viagem Himalayan Valley” poderá observar a bonita cidade medieval 

do Nepal com os seus palácios antigos da dinastia Malla; os monumentos e 

tempos das religiões Hindu e Budista, incluindo as suas vilas e selvas 

intocáveis durante séculos pela civilização moderna; as memórias 

inesquecíveis da viagem para si, a sua família e os seus amigos são o 

primeiro passo na organização para ver o Nepal com o Monte Evereste. 

No início visitará sítios históricos e culturais como Swoyambhunath, Praça 

de Kathemandu Surbar, Patan e Bhaktapur, o templo Pashupatinath e 

Boudhanath com mosteiros sagrados; mais tarde irá conduzir até Chitwon, 

antigamente uma área de caça real de Rana Oligarchy para testemunhar o 

tigre de Bengala, rinoceronte, crocodilo e por aí adiante. Depois prosseguirá 

até Pokhara, a partir de Sarangkot irá observar o famoso Monte Annapurna, 

Macchapucchre, Dhaulagiri e Manaslu, etc. 
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Dia SERVIÇO 

01 
Chegada a Kathmandu, reconhecimento à chegada, transporte, check-in e 
pernoite no hotel. 

02 
Dia inteiro de viagem em Swoyambhunath, Kathmandu e Praça Patan 
Durbar. Pernoite no hotel. 

03 
Conduza até ao Parque Nacional de Chitwon. À chegada breve resumo acerca 
das facilidades e programa. Pernoite no Jungle Resort. 

04 
Em Chitwon: todo o dia de atividades na selva como passeio de elefante, 
passeio de canoa, visita a pé à vila, etc. Pernoite no Jungle Resort. 

05 
Depois do pequeno-almoço, 4h de viagem de carro para Pokhara; à tarde 
passeio de barco no Laho Fewa. Pernoite no hotel/resort. 

06 

De manhã cedo uma hora de viagem de carro até Saragkot para observar os 
majestosos desfiladeiros de Annapurna Himalayan; passeio pela cidade de 
Pokhara; depois de um almoço antecipado regresso em viagem de 6h de 
carro até Kathmandu (opcional: 23 minutos voo de regresso até 
Kathmandu). Pernoite no hotel. 

07 
Todo o dia em viagem para Boudhanath, Pashupatinath e Bhaktapu. 
Pernoite no hotel. 

08 Partida: na hora indicada transporte para o aeroporto para a partida final. 
 

Preço por pessoa 

Hotéis em KTM Soaltee Radisson Yak & Yeti Himalaya Malla Manaslu 
Hotéis em Pokhara TTR TTR TTR TTR BAR BAR 
Resort em Chitwon TJR / 

MPR 
TJR / 
MPR 

TJR / MPR TJR / MPR SAL / GMR SAL / GMR 

01 PAX 1 172€ 1 171€ 1 145€ 1 117€ 1 040€ 958€ 
02-03 PAX 885€ 884€ 857€ 830€ 753€ 671€ 
04 PAX 812€ 811€ 785€ 757€ 680€ 598€ 
05-09 PAX 780€ 780€ 753€ 726€ 649€ 567€ 
10-14 PAX 718€ 717€ 690€ 663€ 586€ 504€ 
15 e mais 679€ 679€ 652€ 625€ 548€ 466€ 
Suplemento 
SINGLE 

395€ 406€ 367€ 341€ 273€ 233€ 

Custos Extra 
 Voo: KTM / PKR / 

KTM 
108€ 

 

 

 

Duração 8 dias 
Mínimo por grupo 1 Pax 
Altitude máxima 2,600 mt 
Épocas O ano inteiro 
Região Kathmandu, Pokhara e Chitwon 
Grau de dificuldade 1 
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Serviços Incluídos: Serviços Não Incluídos: 

Reconhecimento e assistência no aeroporto 
nas chegadas e partidas 

Qualquer tarifa aérea não mencionada de e 
para Kathmandu 

Todos os transferes adequados (carro, 
carrinha e autocarro) 

Visto para o Nepal e qualquer taxa de 
aeroporto na generalidade 

Quartos partilhados Double / Single / Twin 
com regime de pequeno-almoço 

Qualquer refeição que não está mencionada 
no programa 

Passeios aos pontos turísticos de acordo com 
o itinerário com Guia Local Inglês / Espanhol 
/ Francês / Alemão / Italiano em Kathmandu 

Seguro de Viagem Pessoal 

Bilhete para entrada em todos os locais, 
válido para uma única vez Custos extra devido a causas naturais e 

políticas como deslizamentos de terra, 
agitação, neve, greves, etc. Todas as taxas e serviços governamentais 

atuais aplicáveis 

Em Chitwon: todas as actividades na selva 
em regime de pensão completa 

Todas as despesas pessoais / naturais com 
bebidas de mesa, telefone, lavandaria, 
gratificações para o guia, motorista, 
acompanhamento, restaurante, etc. 

 

 

SAT 45: Viajem Cultural a Bhután – B – 6 dias em Bhutan: 

Total 11 dias 

Mínimo por grupo 1 Pax 
Altitude máxima 3120 mt 
Épocas Abril – Outubro 
Região Kathmandu, Paro e Thimpu Valley 
Grau de dificuldade 1 

 
Dia SERVIÇO 

01 
Chegada a Kathmandu, reconhecimento à chegada, transporte, check-in e 
pernoite no hotel. 

02 
Dia inteiro de viagem para Swoyambhunath, Kathmandu e Praça Patan 
Durbar. Pernoite no hotel. 

03 

Dia inteiro de viagem. De manhã, viagem de carro até Shankhu e visita a 
Vajra Jogini, uma rota comercial da cidade até Lhasa (Tibete). A cidade 
estabilizada durante o período Lecchavi, no século 4, ainda apresenta os sinais 
da antiga prosperidade em Sankhu, incluindo os templos antigos (Vajra jogini 
sendo o mais proeminente) e as estruturas de madeira. Mais tarde, visita a 
Boudhanath com importantes mosteiros Budistas. À noite passeio por 
Pashupatinath, o templo Hindu mais sagrado nas margens do rio Bagamati. 
Pernoite no hotel. 

04 

Visita a Nagarkot: deslocação de carro até Nagarkot para explorar a vila e 
observar os magníficos desfiladeiros dos Himalaias (se o tempo o permitir). 
Mais tarde, deslocação de carro ou um passeio a pé de 2h até Changu 
Narayan, o templo mais antigo do Nepal. Depois, visita a Bhaktapur, 
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considerado Património Mundial, a cidade medieval mais bonita do país. 
Pernoite no hotel. 

05 

Voo KTM para PARO (KB401 0950/1105) 
À chegada, uma vez tratadas todas as formalidades do aeroporto, será 
reconhecido e encaminhado para o seu hotel. 
À tarde, irá explorar o Vale Paro; visitas a Paro Rinpung Dzong, a Kyichu 
Lhakhang e visita a uma típica casa de campo butanesa no caminho de volta. 
Pernoite no hotel em Paro. 

06 

Paro – caminhada até Mosteiro Taktsang 
De manhã, transporte de carro por 12km fora da cidade para Taktsang, ou 
Mosteiro Ninho do Tigre. A área de estacionamento em From é a duas horas a 
caminhar, principalmente pela floresta de coníferas, por um caminho íngreme 
até ao ponto onde poderá desfrutar de vistas espetaculares do mosteiro. 
No café poderá descansar e servir-se de um lanche buffet. Neste ponto existe 
uma vista soberba do penhasco e do mosteiro. Para usufruir de uma vista 
ainda melhor. A 1h de caminhada existe um trilho que o leva até um ponto 
mais perto do mosteiro. 
Regresse ao carro e dirija-se até ao hotel em Paro. Pernoite no mesmo hotel. 

07 

Visita a Paro, Viagem de carro até Thimphu. 
De manhã, exploração mais profunda do vale Paro; visita ao museu nacional 
que contém uma fantástica coleção de tesouros nacionais butaneses que 
variam desde armaduras antigas até têxteis e pinturas Thangkha. Mais tarde, 
visita a Drugyel Dzong. 
Viagem de carro à tarde até Thimphu durante 1,5h. Pernoite no hotel em 
Thimphu. 

08 

Thimphu – Dia inteiro de visita a pontos turísticos 
A capital de Bhutan está situada na margem oeste do rio Thimphu. 
Sítios a visitar: 
King's Memorial Chorten - Trashichodzong – Museu Folk Heritage - 
Mini zoo – Museu Textil Nacional - Semtokha Dzong – Mosteiro Pangri 
Zampampor – Casa de Artesanato 
Pernoite no hotel em Thimphu 

09 

Thimphu – Dia inteiro de excursão até Punakha / Wangdue 
Depois de um pequeno-almoço antecipado, viagem de carro até Punakha e 
Wangdue (3h de viagem). A viagem irá levá-lo pelo desfiladeiro Dochu 
(3 100m) e a passar por Dzong e a aldeia Simtokha. 
Pernoite no hotel em Thimphu 

10 
Voo: Paro – Kathmandu. Pela via aérea Druk, de manhã conduza até ao 
aeroporto para o voo de partida até Kathmandu; reconhecimento à chegada, 
tranfer e check-in no hotel. Tarde livre. Pernoite no hotel. 

11 
Partida: na hora indicada será transportado para o aeroporto para a partida 
final. Fim do serviço. 
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Preço por pessoa 

Hotéis em KTM SCP RAD Y & Y HIM MLL MAN 
Hotéis em Bhutan A A A A A A 
01 PAX 1 703€ 1 702€ 1 669€ 1 635€ 1 602€ 1 500€ 
02 PAX 1 507€ 1 506€ 1 473€ 1 439€ 1 406€ 1 304€ 
03 PAX 1 331€ 1 330€ 1 297€ 1 263€ 1 230€ 1 128€ 
04 PAX 1 304€ 1 303€ 1 270€ 1 236€ 1 203€ 1 101€ 
05-10 PAX 1 290€ 1 289€ 1 256€ 1 222€ 1 189€ 1 087€ 
11-14 PAX 1 237€ 1 236€ 1 202€ 1 168€ 1 136€ 1 033€ 
15 e mais 1 219€ 1 218€ 1 185€ 1 151€ 1 118€ 1 016€ 
Suplemento SINGLE 441€ 455€ 406€ 373€ 331€ 282€ 
*SING. SUP. ÉPOCA 
ALTA 02 PAX 

105€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SING. SUP. ÉPOCA 
ALTA 03 - 10 PAX 

79€ 

*SING. SUP. ÉPOCA 
ALTA 11 PAX E MAIS 

53€ 

*SING. SUP. ÉPOCA 
ALTA 01 PAX 26€ 

* SING. SUP. ÉPOCA ALTA PARA BHUTAN POR PESSOA DURANTE MARÇO – ABRIL – MAIO 
E SETEMBRO – OUTUBRO - NOVEMBRO 

Custos Extra por pessoa  

Voo: KTM / PKR / 
KTM 

475€ 

Visto: Bhutan 45€ 
 


