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DIA 1 - D E L H I  |  PA R O  |  T I M B U      
Transfer para o aeroporto para embarcar no 
voo para Paro. Este voo certamente estará 
entre os maiores destaques de sua vida, pelas 
maravilhosas vistas do magnífico Himalaia. Ao 
chegar em Paro, você sentirá a brisa refrescante 
e o céu azul claro do Butão. Na sua chegada a 
Paro, encontro com nosso representante e saída 
por estrada até Timbu (55 km, 1 ½ hora de carro). 
Depois de fazer a papelada de imigração e a 
alfândega, traslado ao hotel em Timbu. Nesta 
viagem por estrada até Timbu passaremos 
pelo vale de Paro, onde você vai ver a bela 
confluência dos rios Paro e Timbu em Chuzom. 
À tarde, você pode dar um passeio na rua e 
mercado de Timbu. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 2 - T I M B U
Café da manhã no hotel e depois saída para 
um city tour de dia completo por Timbu, 
incluindo o Museu Nacional Têxtil, Biblioteca 
Nacional (sábados, domingos e feriados 
fechados), Instituto de Zorig Chusum, Zangtopeiri 
Lhakhang. Em seguida, visitaremos Simply Butan, 
Memorial do Rei Chorten, KuenselPhodrang e 
Trashichhoedzong. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 3 - TIMBU | PUNAKHA  
Após o café da manhã, traslado por estrada para 
Punakha. No caminho, passaremos por Dochula. 
Check-in no hotel. Mais tarde, uma pequena 
excursão a pé até Chimi Lekhang (a 15 minutos 
de carro do hotel e a pé pelas plantações de 
arroz e aldeias). É uma caminhada de uma hora 
e meia no total (inclui a ida e volta). Almoço 
no restaurante / hotel local. Posteriormente, 
partida para a visita a PunakhaDzong ou (o 
palácio mais feliz do Butão), construído em 1637 
por Zhabdrung. Este majestoso Dzong era o 
centro administrativo do Butão no passado. Está 
localizado na confluência dos rios Mo (Mulher) 

e meditou. E é por isso que o templo é chamado 
de “o ninho do tigre”. Desfrutaremos de um rico 
almoço com vistas deslumbrantes e pitorescas. 
Retorno pela estrada e no caminho visita a Kiyuchul 
Lhakhang, construído no século VII pelo rei tibetano 
Songtsen Gampo. A construção deste templo indica 
a introdução do Budismo no Butão. Acredita-se que 
este rei tomou a responsabilidade de construir 108 
templos em diferentes regiões do Tibete, Butão e 
outras regiões dos Himalaias para controlar os maus 
espíritos, doenças e secas. Pode-se encontrar dois 
no Butão e eles são chamados Kichu Lhakhang em 
Paro e Jambay Lhakhang em Bumthang. Ao chegar, 
tempo para explorar a área do mercado. Jantar e 
acomodação no hotel.

DIA 6 - PA R O 
Após o café da manhã no hotel, traslado ao
aeroporto.

DELHI | PARO | TIMBU | PUNAKHA

Chu (rio) e Pho (Homem) Chu. Até o reinado do 
segundo rei, serviu como sede do governo, mas 
hoje é a capital de inverno do corpo de monge 
central. À tarde, um passeio pela área do rio. 
Jantar e pernoite no hotel.

DIA 4 -  P U N A K H A  |  PA R O
Após o café da manhã no hotel, viagem por 
estrada para Paro passando por Dochula. No 
caminho, visita a Simtokha Dzong, que tem um 
instituto para aprender a língua Dzongkha. Este 
dzong, construído em 1627, é o mais antigo do 
Butão. Atualmente, abriga o Instituto de Estudos 
de Idiomas e Cultura. Almoço em restaurante 
local. Continuamos com a viagem a Paro e, à 
chegada, traslado e check-in no hotel. Mais 
tarde, uma excursão exploratória por todo o 
vale do Paro, incluindo Ta Dzong e Rinpung 
Dzong. Ta Dzong foi originalmente construído 
como uma torre de vigia, que agora abriga 
o museu nacional. O Ta Dzong foi reformado 
e transformado em museu com o histórico do 
governo austríaco. Depois, continuamos com a 
visita de Rinpung Dzong, que significa “fortaleza 
da pilha de joias”, que tem uma história longa 
e fascinante. Foi construído durante o tempo 
de Zhabdrung em 1644. É também o local de 
comemoração do festival de Paro (Tsechu), 
realizado uma vez por ano durante a primavera 
(março / abril). Jantar e pernoite no hotel.

DIA 5 - PARO
Café da manhã no hotel e depois saída por 
estrada para Taktshang. Na chegada, vamos 
realizar um passeio de cerca de 05 horas para 
chegar ao Mosteiro Taktshang. Este templo 
marca a introdução do budismo no Butão. Este é 
um dos mosteiros mais famosos Butão, localizado 
em um penhasco a uma altura de 900m. Se diz 
que, no século VIII, um grande mestre tântrico 
chegou a este mosteiro nas costas de uma tigresa 

CÓD: A G B U 10

EXTENSÃO AO BUTÃO
5 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com pensão completa;

• Transferências de chegada e partida, visitas e excursões de 

acordo com o programa em veiculo com ar condicionado;

• Visitas e excursões de acordo com o programa;

• Serviços de guias privados em inglês;

• Todas as entradas atualmente aplicáveis nos monumentos. As 

taxas da câmera serão adicionais;

• Todos os impostos e taxas atuais, qualquer aumento nas taxas 

ou preços de entrada serão adicionais;

• Despesas de visto estão incluídas.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Não inclui bebidas, como água mineral, refrigerantes, bebidas 

alcoólicas, etc., salvo indicação em contrário;

• Qualquer taxa de preço de voo ou aeroporto;

• Taxas de câmara em monumentos e locais;

• Qualquer elemento de natureza pessoal, como bebidas, gorjetas, 

lavanderia, telefonemas, etc.

• Visitar o mosteiro de Taktsang, que fica pendurado vertiginosamente em 
um flanco de um penhasco a 700 metros de altura acima de um vale. 
Um lugar de grande devoção em um cenário natural único.

TIMBU

PARO

PUNAKHA

SAÍDAS: Diárias

CIDADE  +

TIMBU Lemon Tree Le Meridien Taj Tashi

PUNAKHA / WANGDI Hotel Y.T Dhensa Bout ique Uma Como

PARO Eco Lodge Le Meridien Uma Como

A PARTIR DE USD 1.818 USD 3.538 USD 4.924

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):
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