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Visite o Butão pela sua maravilhosa paisagem montanhosa,
picos nevados incríveis que se elevam de florestas virgens,
monastérios e fortalezas fantásticas, tecidos exclusivos,
artesanato, flora e fauna deslumbrantes e pelo seu povo
amigável e de bem com a vida!
Descubra o místico Reino do Butão, onde o tempo se derrete
em uma certa atemporalidade, onde a vida continua como era
há mil anos: iaques pastando tranquilamente nas encostas
gramadas, monges em vestes vermelhas cantando o gospel de
Buda e pessoas sorridentes.

DIA 01

CHEGADA A PARO / PARO – THIMPHU (via terrestre)

Chegada a Paro (aéreo). O voo para Paro é um dos mais espetaculares de todo o Himalaia.
Voando ao longo da cadeia do Himalaia de Kathmandu, a viagem oferece vistas fascinantes
e uma descida emocionante no Reino. Após ser recebido por nosso representante, o tempo
de deslocamento a Thimphu, a capital do Butão, será de aproximadamente duas horas de
carro. Após a chegada em Thimphu, check-in no hotel. Após o almoço, visita ao King’s Memorial
Chorten, à Biblioteca Nacional (fechada aos Sábados, Domingos e feriados governamentais) e
à Escola de Pintura das tradicionais técnicas thangkha (fechada aos Sábados à tarde, Domingos
e feriados governamentais). Ao entardecer, é prevista uma caminhada exploratória pela zona
central e mercado de Thimphu.
DIA 02

EM THIMPHU

Após o café da manhã no hotel, prossiga para uma visita guiada por Thimphu, iniciando com
Trashichhodzong, uma impressionante fortaleza / convento que abriga a sala do trono, vários
escritórios do governo, e é também a residência de verão do chefe Abade e o corpo monástico
central. Sugestão de Visita Opcional: Pangri Zampa (não incluída), abrigando duas construções
do século 16 que funcionam como escolas monásticas; uma breve caminhada pela parte
superior do vale o conduzirá a uma das pontes mais antigas do país e ao mosteiro construído
em 1620, onde se estabeleceu o primeiro corpo monástico do reino. Retorno à cidade para
visitar as indústrias tradicionais de papel e incenso.
DIA 03

THIMPHU - GANGTEY (via terrestre)

Após o café da manhã, transferimento a Gangtey em uma viagem de carro de aproximadamente
5 horas passando pela montanha Dochu La e pelo Vale Phobjikha onde em dias claros se tem
uma deslumbrante vista dos Himalaias. Passando por Wangdue Phodrang, distrito famoso
por seus produtos de bambu, ardósia e esculturas de pedra, se visitará o Dzong e o mercado
local, seguindo-se de uma visita ao Gangtey Gompa, o único mosteiro Nyingmapa nesta região.
O Mosteiro é cercado por uma grande aldeia habitada principalmente pelas famílias dos 140
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Gomchens que cuidam do Mosteiro.
DIA 04

EM GANGTEY

Após o café da manhã se partirá para uma caminhada a Tangjey Lhakhang, templo do século 16
dedicado a Buda, a 3050 metros, com duração estimada de 4 a 5 horas, através da exuberante
paisagem e vegetação de bambus anões que adorna o vale Phobjikha e onde as raras aves
Black Neck Crane residem durante o inverno.
DIA 05

GANGTEY- BUMTHANG (VIA TERRESTRE)

Após o café da manhã, se partirá para Bumthang em uma viagem de carro de aproximadamente
5 a 6 horas, visitando no caminho Chendbji Chorten, que abriga a família real. Chegando a
Trongsa se visitará o Ta Dzong (fechado nos finais de semana) dedicado ao Buda Maitreya
(Gyaltsab Jampa), também conhecido como o futuro Buda). Em seguida, se prosseguirá
a Bumthang, sobre a passagem Yutong-la, a 3400 m, onde a estrada, íngreme até o passe,
correrá então através da floresta de coníferas em um amplo vale cultivado, o vale Chumey. Na
chegada a Bumthang, check-in no hotel e noite livre.
DIA 06

EM BUMTHANG

Bumthang é o nome geral dado à combinação de quatro vales - Chumey, Choekhor, Tang e Ura
com altitudes variando entre 2600 m e 4000 m, abrigando muitos dos proeminentes templos
budistas e mosteiros. Após o café da manhã se visitará Jambay Lhakhang, cuja lenda diz ter sido
um dos 108 templos construídos em um dia em todo o Himalaia pelo Rei Songtsen Goenpo
no século 7. Após, se visitará os três templos de Kurjey Lhakhang. Estes templos são cercados
por 108 pequenos chortens (Stupas budistas) formando um muro de contenção simbólico de
cada articulação do corpo humano. Depois de uma visita a Jakar Dzong (Fortaleza do Pássaro
Branco), se retornará ao hotel para o almoço. À tarde, se poderá explorar o outro lado do vale
Chamkhar a pé e visitar o Mosteiro Tamzhing em uma caminhada leve com uma belíssima vista
para o Jakar Dzong, o Palácio de Verão Wangduechoeling e o Vale Chamkhar.
DIA 07

EM BUMTHANG

Após o café da manhã, se partirá para um passeio ao Vale Ura, localizado aproximadamente a
1 hora e meia de carro. A rota atravessa a passagem Ura La, 3600 m, com uma magnífica vista
do Monte Gangkhar Puensum. À tarde, retorno ao hotel.
DIA 08

BUMTHANG – PUNAKHA (VIA terrestre)

Após o café da manhã, se partirá para uma viagem de carro de aproximadamente 7 horas
para Punakha, parando no caminho para uma visita ao Trongsa Dzong, uma estrutura enorme,
com muitos níveis, descendo os contornos do cume em que é construído. Após a chegada em
Punakha, check-in no hotel.
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DIA 09

EM PUNAKHA

Após o café da manhã se visitará o Punakha Dzong, o Palácio da Grande Felicidade, construído
na junção dos rios Phochu e Mochu em 1637. No final do dia se partirá para um passeio a Chimi
Lakhang, o Tempo da Fertilidade, a 15 minutos de carro até a estrada e então uma caminhada
de aproximadamente uma hora e meia pelos arrozais e aldeias, observando o bucólico estilo
de vida dos moradores.
DIA 10

PUNAKHA – PARO (VIA terrestre)

Após o café da manhã se retornará a Paro em uma viagem de carro de aproximadamente
5 horas, descendo o Dochu La, até aos dramáticos vales fluviais dos rios Wang Chhu e Paro
Chhu. No caminho, se visitará o Simtokha Dzong, o lugar de profundo ensinamento tântrico
que abriga uma escola para o estudo da língua dzongkha. Após a chegada em Paro, check-in
no hotel. Ao entardecer, é prevista uma caminhada exploratória pela zona central e mercado
de Paro.

DIA 11

EM PARO

Após o café da manhã se prosseguirá para uma visita guiada por Paro, iniciando pelo Ta Dzong,
o Museu Nacional, cuja extensa coleção inclui pinturas antigas thangkha, tecidos, armas e
armaduras, objetos domésticos e uma rica variedade de artefatos naturais e históricos. Em
seguida, se visitará Rinpung Dzong, a Fortaleza de Muitas Joias, onde ao longo das galerias de
madeira que revestem o pátio interno se encontram pinturas que ilustram o conhecimento e
a filosofia budista.
DIA 12

PARTIDA DE PARO

Nosso representante o transportará ao aeroporto e o assistirá no embarque do voo para seu
posterior destino.
FINAL DOS SERVIÇOS
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HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

OPÇÃO A

OPÇÃO B

# DE
NOITES

Thimphu

Amankora,
Thimphu
(Suíte)

Amankora,
Thimphu
(Suíte)

2

GANGTEY

Amankora,
GANGTEY
(Suíte)

Amankora,
GANGTEY
(Suíte)

2

BHUMTANG

Amankora,
BHUMTANG
(Suíte)

Amankora,
BHUMTANG
(Suíte)

3

Punakha

Amankora,
Punakha
(Suíte)

Amankora,
Punakha
(Suíte)

2

Amankora,
Paro
(Suíte)

Uma by Como
(Superior Room)

2

Paro

AS TARIFAS INCLUEM:

• Meet & Greet em todos os voos de chegada e partida, serviços de nosso concierge ou representante no aeroporto.
• Acomodação em apartamento duplo em regime de pensão completa.
• Transporte privativo com chofer em veículo sem ar condicionado (Ar condicionado em veículos não é necessário no Butão,
no entanto, caso solicitado, uma taxa de USD 11 por dia por pessoa deve ser considerada como adicional).
• Serviços de Guia falando Inglês durante todo o itinerário.
• Ingressos para os monumentos (uma vez), como mencionado no programa acima.
• Travel Journals personalizados.
• Royalties e taxas governamentais.
• Taxa de Desenvolvimento do Turismo.
• Taxa de Visto para o Butão.
AS TARIFAS NÃO INCLUEM:

• Passagem aérea internacional (suplementos mencionados acima).
• Taxas de aeroporto ou qualquer tipo de cobertura de seguro.
• Suplemento de USD 64 por habitação por noite será aplicável no Hotel Uma Paro durante o período de março e Festival de
abril.
• Os itens de natureza pessoal como telefonemas, bebidas (água mineral durante as refeições, todas as bebidas alcoólicas ou
não alcoólicas), lavanderia, gorjetas, etc.
• Qualquer responsabilidade decorrente e devido a alterações de última hora no programa por razões alheias ao nosso
controle, por exemplo; distúrbios políticos, fenômeno natural, mudança no horário de voo ou trem, qualquer movimento
VIP, etc.
• Taxas de utilização de máquinas fotográficas ou filmadoras em vários monumentos.
• Tarifas de serviços bancários em caso de pagamentos com cartão de crédito.
• Custo decorrente de qualquer pedido de última hora pelo hóspede para serviços adicionais.
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• Porteiragem em aeroportos e hotéis.
• Quaisquer outros serviços / despesas não contabilizadas acima.
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS DE ACOMODAÇÃO:

Em caso de necessidades para atender aos desejos individuais dos hóspedes, seja para quartos comunicantes, salas adjacentes,
cama de casal ou duas camas individuais, quartos para fumantes e não fumantes, entre outros, repassamos esta solicitação
específica para cada meio de hospedagem, mas não podemos garantir que estes pedidos sejam acomodados devido a muitos
fatores e limitações. No entanto, faremos todo o possível para prestar e executar os pedidos especiais dos clientes interagindo
constante e regularmente com hotéis e prestadores de serviços.

NOTA IMPORTANTE:

Imprevistos tais como aumentos dos preços dos combustíveis, novos impostos / taxas de hotéis e serviços de transporte ou
variação nos custos de taxas de entrada, aumento significativo de impostos e novas taxas deverão ser pagas em extra e serão
repassados e cobrados de acordo e com uma antecedência razoável.
LEMBRETE GERAL:

• O programa baseia-se na disponibilidade de apartamentos do hotel no momento do encaminhamento da quotização. Como
tal, os quartos estão sujeitos à disponibilidade no momento da reserva.
• Devido à alta ocupação / demanda, os hotéis só aceitam as reservas confirmadas.
• Uma vez que a nossa proposta seja aceita, a confirmação final será encaminhada juntamente com as estadias e itinerário.
Faremos o nosso melhor para reservar os hotéis mencionados ou alojamento alternativo será reservado na categoria similar
de hotéis, com prévio aviso.
• As distâncias mencionadas no itinerário são aproximadas e o tempo de condução depende das condições de tráfego /
estrada, e paradas para visitas na previstas na rota e refresco solicitados pelos passageiros.
REGRAS E REGULAMENTOS DE HOTÉIS:

• O horário oficial de check-in em todos os hotéis é entre 12 horas e 14 horas (Conforme a política de cada hotel).
• O horário oficial de check-out em todos os hotéis é às 12 horas.
• Não podemos garantir check-in / check-out antecipado / estendido a menos que as respectivas e eventuais diferenças
sejam garantidas por pagamento.

