Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!

AS JOIAS DO HIMALAIA
UMA VIAGEM ESPETACULAR PELAS MONTANHAS MAIS ALTAS DO MUNDO E
POR LUGARES ONDE O QUE IMPORTA É SER FELIZ!

Saída:

28/09/2019

Dia a Dia:
28/09
29/09

Brasil/Istambul, Turquia - Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo para
embarque com destino a Istambul.
Istambul,Turquia – Chegada,recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em Istambul .
Istambul, Turquia - Café da manhã no hotel. De um lado, a classe, a vibração, a

30/09

estabilidade, o conforto europeu. Do outro, os aromas, as crenças, a culinária, a tradição
asiática. Uma combinação tão perfeita e cheia de contrastes. Uma cidade vibrante,
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sedutora e histórica, difícil de não nos apaixonarmos. Dia livre para descanso.
Hospedagem em Istambul.
Istambul, Turquia/Katmandu, Nepal - Café da manhã no hotel. No final do dia saída para
aeroporto para embarque com destino a Kathmandu, capital e maior cidade do Nepal.
Apesar de ser o trampolim logístico para o Himalaia e outros belos passeios pelo vale,

01/10

Kathmandu oferece alguns divertidos passeios também. A Praça Durbar é o epicentro da
vida cívica e religiosa da cidade, repleta de palácios, estupas e templos. Dentre os muitos
edifícios históricos, construídos entre os séculos 12 e 18, estão os templos Taleju e
Jaganath, o conjunto arquitetônico de Nasal Chowk além da estátua do rei Pratap Malla, o
grande sino e o grande tambor.

02/10

Kathmandu, Nepal - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Neste dia faremos um passeio
com jantar típico e dança, incluídos. Hospedagem em Kathmandu.
Kathmandu, Nepal - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, onde visitaremos
o templo Pashupatinath, templo hindu mais sagrado, localizado no banco do Rio Sagrado

03/10

Bagmati, que é um afluente do Rio Ganges. Assistiremos à cremação Hindu onde
desemboca o Rio Bagmati. Em seguida visitaremos a estupa Boudhanath, maior
arquitetura budista do Nepal e a cidade Bhaktapur, a mais preservada cidade medieval.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Kathmandu.
Kathmandu/Paro - Thimphu - Café da manhã no hotel. Hoje iremos conhecer o lugar mais
feliz do mundo! Em horário apropriado, traslado para aeroporto para embarque no voo
com destino a Paro (BUTÃO). Este será um dos voos mais emocionantes da sua vida,
passando pela montanha mais alta do mundo, verá a vista de frente para o Monte

04/10

Everest. Após a chegada tomaremos um traslado de aproximadamente uma hora para a
Capital Thimphu. Durante o percurso faremos uma parada no convento na Wangsisina,
construída na primeira metade do século XV. Almoço incluso. Chegada ao hotel
acomodação. Visita a Fortaleza da Religião Gloriosa, agora sendo usado como escritório
do Rei e Ministros. Hospedagem e jantar.
Thimphu /Tango/Chagri - Café da manha no hotel. Em horário determinado iremos para o

05/10

norte de Thimphu na cidade de Tango, onde Lam Drukpa Kuenley meditou. Visitaremos
Zampa Pangri, aqui os monges são especialmente treinados para ser futuros astrólogos
butanês. Almoço e jantar e pernoite em Thimphu.

06/10

Thimphu/Cheli la/Kila Goenba/Paro - Café da manhã. Uma das melhores maneiras de
conhecer o Butão é dirigindo de Thimphu a Cheli La, convento Kfar Kila (Paro). Onde você

TRANSEUROPA
Transformando sonhos em realidade desde 1963.

transeuropa.com.br

Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!
não apenas atravessa o país, mas tem também uma oportunidade para explorar os vales
dos Himalaias. Fazendo pequenas caminhadas torno destes trilhos de montanha,
conhecer as pessoas locais. Almoço incluso. Seguimos para Cheli La, um dos pontoas mais
altos do país. Saída para realizar um passeio panromânico onde vamos observar convento
de freiras que está localizado à beira de um precipício. O convento abriga também cerca
de trinta monjas que passam o resto de suas vidas dedicando-se a encontrar um domínio
perfeito da divindade. Em seguida vamos para o hotel em Paro. Hospedagem e jantar.
Paro - Café da manhã. Saída de visita panorâmica onde vamos observar o lendário
Taktshang. O Monastério budista tibetano além da montanha Takt tsemo, Zangto o Ugyen

07/10

Perli e a escola monástica para os jovens monges, companheiros enquanto praticam um
mantra para acumular mérito. Almoço incluso em um restaurante próximo a colina,
aproveite para tomar um chá típico. Hospedagem e Jantar.
Paro/Katmandú/ Nagarkot - Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Paro em horário
oportuno para voo com destino ao Nepal. Chegada ao Nepal e saída para Nagarkot. Hoje
iremos a Changunarayan. Este é um dos templos mais antigos do Nepal. Localizado no

08/10

topo de uma colina, também conhecida como Changu ou Dolagiri. O templo se encontra
no meio de uma floresta em um pequeno vilarejo, conhecido como Changu Village. O rio
Manahara está ao lado do caminho e proporcionará uma bela vista até a chegada ao
templo. Este templo é dedicado ao Deus Vishnu.

09/10
10/10

Nagarkot - Café da manhã. Acorde cedo para ver o espetacular vista do nascer do Sol.
Visitaremos o vilarejo Panauti.
Nagarkot/Katmandú - Café da manhã. Traslado em horário oportuno para Katmandú. Dia
livre.
Katmandú/Lhasa - Café da manhã. Traslado em horário oportuno para aeroporto em

11/10

Katmandú e embarque no voo com destino a Lhasa. Descanse para poder aclimar-se com
o local. Você irá sentir alguns sintomas leves por causa da altitude, beba muita água. No
inicio da noite teremos um jantar com show típico cultural tibetano.
Lhasa - Café da manhã. Visitaremos o Palácio Potala a principal residência do Dalai Lama e

12/10

será o último dos três mosteiros da seita amarela construído em Lhasa, onde poderá ver o
debate dos monges. O passeio termina na Norbulinka, o palácio de verão do Dalai Lama.
Hospedagem.

13/10

Lhasa - Café da manhã. Hoje embarcaremos na viagem de sua vida, ao longo da estrada
do sul que corre entre Lhasa – Katmandú paralela ao Himalaia. Meia hora após passarmos
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a cidade, atravessaremos o rio Yarlungdzangbo onde a estrada gradualmente sobe para
Kamba La, de onde você terá a primeira visão do brilhante lago Yamdrok Tso azul
turquesa, o lago fica muitos metros abaixo da estrada. Este é um dos quatro maiores lagos
sagrados do Tibete e casa do olhar enfurecido das dinvindades. Próximo ao lago,
poderemos avisar na distância o conjunto de montanhas Nojin Kangtsang. Visitaremos o
lago e retornaremos para Lhasa. Hospedagem.
Lhasa/Katmandú - Café da manhã. Em horário determinado nosso guia irá providenciar o

14/10

traslado ao aeroporto e voaremos pelo mar de montanhas cobertas de neve. Traslado ao
hotel para descanso durante o dia e retomada de energia para o seu voo. Hospedagem
em Katmandú.

15/10

Katmandú/Istambul - Café da manhã e traslado para aeroporto para o voo com destino a
Istambul. Traslado de chegada até hotel. Dia livre e hospedagem em Istambul.
Istambul, Turquia - Café da manhã no hotel. Saída para City tour, passeio incluído, para

16/10

visitarmos os principais pontos turísticos de Istambul. Retorno ao hotel. Hospedagem em
Istambul.

17/10

Istambul, Turquia - Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto
para embarque com destino ao Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel em Istambul com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 04 noites de hotel em Kathmandu com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 02 noites de hotel em Nagarkot com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 03 noites de hotel em Lhasa com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 02 noites de hotel em Thimphu com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 02 noites de hotel em Paro com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 1 jantar em Kathmandu; 1 jantar em Lhasa; 4 almoços no Butão; 2 jantares no Butão;
> Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
> Passeios conforme descritos no programa;
> Kit de viagem Transeuropa;
> Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil (mínimo de 15 passageiros).

OBS: Este é um programa que envolve grandes altitudes. Nossa programação permite que
os passageiros tenham tempo para aclimatação, no entanto é um roteiro que exige boas
condições físicas de seus participantes.

TRANSEUROPA
Transformando sonhos em realidade desde 1963.

transeuropa.com.br

Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!
HOTÉIS PREVISTOS: Sujeitos a alteração

ISTAMBUL

Elite World Istambul

Endereço: Şehit Muhtar Mh., Şehit Muhtar Caddesi No:42,
34437 Beyoğlu/İstanbul, Turquia
Telefone: +90 212 313 83 83

KATHMANDU

Hotel Himalaya

Endereço: Sahid Shukra Marg, Lalitpur 44700, Nepal
Telefone: +977 1-5523900

THIMPHU

Hotel Druk

PARO

Ou similar

Naksel Boutique Resort

NAGARKOT

Hotel Club Himalaya Resort

LHASA

Hotel Four Points By Sheraton

TEMPERATURA MÉDIA:

Ou similar
Windy Hills, Nagarkot, 44600 Nagarkot, Nepal
10 Bolinka Road, 850000 Lhasa, China

TURQUIA

Mín: 16 °C e Máx: 25°C

TIBETE

Mín: 10°C e Máx: 22°C

NEPAL

Mín: 19°C e Máx: 28°C

BUTÃO

Mín: 10°C e Máx: 21°C

VALOR DA PARTE TERRESTRE:
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$7.990,00
Entrada de US$1.590,00 + taxa
10 Parcelas mensais: US$ 640,00
TAXA:
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: US$371,00
SUPLEMENTOS:
Suplemento Viajando Individual: US$1.772,00
VISTO:
Valor do visto para Tibet: US$95,00

OBS: Taxas de prefeitura ou de turismo não estão incluídas e deverão ser pagas localmente nos hotéis.
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VALOR DA PARTE AÉREA:
VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos a alteração
Turkish Airline
Valor a partir de: US$2.200,00
Taxa de embarque: US$104,00
Taxa de emissão: US$100,00
Saída São Paulo:
TK 194

28/09

São Paulo/ Istambul

22:45

17:20 +1

TK 726

01/10

Istambul/Katmandu

20:35

06:25 + 1

TK 727

15/10

Katmandu/Istambul

07:40

12:55

TK 015

17/10

Istambul/São Paulo

09:40

17:10

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre:
Entrada de US$ 1.590,00 + Taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de US$640,00 sem juros nos cartões VISA ou
MASTER (sujeito à aprovação).
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM:
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para o Nepal que será
tirado localmente, tendo o passaporte que ter 2 folhas em branco, 2 fotos 5X7 e pagamento da taxa de US$25,00 (aproximadamente) ,que
deverão estar em notas trocadas; visto para o Butão que está incluído no programa ; visto para o Tibet tirado pelo nosso operador local
com o custo de US$95,00 informado acima e pago junto com o programa. Vacina de febre amarela com certificado internacional. Favor
consultar seu vendedor para maiores informações. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou
consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.

IMPORTANTE:
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea e terrestre, mas para apresentar
nossos programas com maior transparência iremos, a partir de agora, desvincular os valores de parte aérea e parte terrestre.
Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou
utilizar seu programa de milhagem.

BAGAGEM:
O número de malas permitido por passageiro, para esta viagem, é de 1 mala de 23kg a ser despachada e 1 mala de mão, independente da
sua tarifa aérea.

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS:
Alguns programas podem ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao Prestador de Serviço do Exterior, sendo
assim estes bilhetes tem como regra a franquia de Bagagem local que normalmente e de no máximo 20 kg, o excesso, poderá ser cobrado
separadamente pela Cia Aérea no momento do Embarque.

ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e aceito pelos passageiros para estes
poderão ser designados aptos com duas camas de Casal exclusivamente ou quando disponíveis pelo Hotel camas extras, ou sofá-cama e
até mesmo cama de armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
Nota: A Europa não disponibiliza normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Obs1: Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa vontade.
Obs2: Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem, para sua tranquilidade. Favor consultar com seu atendente o seguro que
melhor atenda as suas necessidades.
Obs3: Os preços estão em dólares ou euros e serão convertidos em reais ao câmbio do dia do pagamento.
Obs4: As taxas de embarque e combustível estão sujeitas a alterações pelas cias aéreas, sem aviso prévio, inclusive para aqueles que já
integralizaram o programa.
Obs5: Os hotéis, Cia aérea e voos previstos podem sofrer alteração por outro de categoria similar por motivo de força maior.
Obs6: Taxas e impostos hoteleiros locais não estão incluídos.
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