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Kathmandu e Tibet 
8 Dias / 7 Noites 

Saída: Quarta-feira 

29 anos de experiência e qualidade! 

Nepal é conhecido como o país dos Himalaias. Sua capital, Kathmandu é também a maior cidade e está localizada no 
centro do país, a 1.370 metros de altitude. É caracterizada pela grande quantidade de templos e palácios budistas e 
hindus, a maioria deles do século XVII. 
 
O Tibet, conhecido como “Shangri-la”, resguardado em fortes no alto do Himalaia, conseguiu preservar suas fortes 
tradições culturais ao longo dos séculos, e é um sinônimo de mistérios e segredos a serem desvendados. 

 
1º Dia – Quarta-feira -  ... / Kathmandu 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kathmandu, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º Dia – Quinta- feira - Kathmandu 
Saída para visitar os monumentos mais importantes da capital nepalesa. O Palácio Kumari, a praça Kathmandu 
Durbar repleta de templos, pátios e palácio dos Reis Malla, que é conhecido como Hanuman Dhoka. O pátio 

principal do palácio é o local onde os reis do Nepal foram coroados. Ao lado do palácio, temos uma figura 
gigantesca de Kal Bhairab (o Deus da destruição). 
Visita a Swoyambhunath Stupa com seus 2.500 anos de história, Patrimônio Mundial da UNESCO, é um antigo 
complexo religioso. 
Visitaremos a Praça Patan Durbar (Patrimônio Mundial), a cidade de belas artes e artesanato em metal, pedra e 
terracota, oficialmente conhecida como Cidade Metropolitana de Lalitpur. É famosa por sua rica herança cultural, onde 

você verá seu antigo Palácio com portão e janela dourados, templos de Krishna, Shiva, templo dourado (Hiranya Barna 

Mahabihar), bem como mosteiros e belo pátio. No final da tarde, retorno ao hotel.  
 
3º Dia – Sexta- feira - Kathmandu 
Saída à cidade de Bhaktapur, localizada a cerca de 14 Km a leste de Kathmandu. É a terceira maior cidade do Vale de 
Kathmandu e foi a capital do Nepal até à segunda metade do século XV. Visita a Bhaktapur Durbar Square, um 
conjunto de quatro praças (Durbar, Taumadhi, Dattatreya e Pottery ou “Praça da Cerâmica”), também declarada 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Alguns dos atrativos são: Portão Dourado, Portão dos Leões, Palácio das 55 
janelas, Templo de Nyatapola e o Templo de Bhairavnath.  
À tarde, visita a Boudhanath, o maior templo budista do Nepal. A maciça estupa é considerada uma das maiores em 
toda Ásia. Atualmente, o entorno de Boudhanath é ocupado pela comunidade tibetana, com suas casas típicas e 
mosteiros. Por fim, visita a Pashupatinath, o mais importante e reverenciado templo hindu do país, dedicado a Shiva, 
situado às margens do rio Bagmati. No final da tarde, retorno ao hotel. 
  

4º Dia – Sábado - Kathmandu / Lhasa 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo aproximadamente às 11h30 com destino a 

Lhasa, capital administrativa da Região Autônoma do Tibet, além de ser o centro político, religioso e econômico. 
O voo é fascinante e tem a Cordilheira do Himalaia como pano de fundo. Chegada, recepção e viagem de 
aproximadamente 1h30 acompanhando o rio Kyichuu. Chegada no hotel. Restante do dia livre para aclimatação. 
Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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5º Dia – Domingo - Lhasa 

Saída para visitar o Palácio de Potala, antiga residência oficial de inverno do Dalai Lama desde século VII, um símbolo 
de budismo tibetano. À tarde visita ao Mosteiro Jokhang, construído no século VII e considerado o templo mais sagrado 
de todo o Tibet. Por fim, tempo livre para caminhar e fazer compras na popular Praça Barkhor, com diversos produtos 

locais. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
6º Dia – Segunda-feira - Lhasa 
Pela manhã, saída em direção a noroeste de Lhasa para visitar o Mosteiro Drepung, um dos maiores do mundo, 
construído em 1416. O mosteiro foi residência do terceiro, quarto e quinto Dalai Lamas. Sofrendo apenas um pequeno 
dano durante a Revolução Cultural, Drepung possui uma gama de relíquias históricas, escrituras budistas e artes.  

À tarde, visita ao Mosteiro Sera, fundado em 1419, situado na mais bonita e encantadora atmosfera na base do Monte 
Purbuchok. Costumava ser um importante centro de aprendizagem, onde cerca de 6.000 monges residiam. Retorno ao 
hotel. Hospedagem. 
 
7º Dia – Terça- feira - Lhasa/ Kathmandu 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo às 11h05 com destino a Kathmandu. Chegada e 

traslado ao hotel. Hospedagem por 01 noite. 

 
8º Dia – Quarta-feira Kathmandu / … 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 
Kathamandu 4 Fairfield, Marriott ou similar Primeira 

Lhasa 3 Xing Ding ou similar Primeira 

02 
Kathamandu 4 Aloft, Mulberry ou similar Primeira Superior  

Lhasa 3 Xing Ding ou similar Primeira 

03 
Kathamandu 3 Radisson ou similar Primeira Superior  

Lhasa 4 Four Points  Primeira Superior 

 
PARTE TERRESTRE  

Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Validade Opção 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01Mar a 30Jun’20 

1 2.181 2.059 2.609 9.510 8.980 11.375 

2 2.230 2.108 2.670 9.723 9.191 11.641 

3 2.343 2.221 2.895 10.216 9.684 12.623 

01Jul a 30Set’20 

1 2.263 2.141 2.692 9.867 9.335 11.737 

2 2.313 2.191 2.752 10.085 9.553 11.999 

3 2.425 2.303 2.977 10.573 10.041 12.980 

A incluir imposto. Consulte-nos. 

ATENÇÃO: Valor válido para apartamento individual em viagem com dois ou mais passageiros. Consulte-nos 
sobre pacote para passageiro viajando sozinho. 
 

 

SUPLEMENTO MEIA PENSÃO EM NEPAL 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção  
Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

1 140 611 

2 158 689 

3 187 816 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade 
e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e Real, considerando o 
câmbio de US$ 1 = 4,36 da data de 05/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
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O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Kathmandu / Lhasa / Kathmandu a ser emitida pelo operador 

local; 
- 4 (quatro) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã em Kathmandu; 
- 3 (três) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã no Tibet; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma espanhol no Nepal; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês no Tibet; 
- Transporte terrestre entre cidades e passeios em confortável veículo privativo com ar condicionado; 
- Visitas acompanhadas por um guia local em idioma espanhol em Kathmandu; 

- Visitas acompanhadas por um guia local em idioma inglês no Tibet; 
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 
- Taxas governamentais e de serviço; 
- Visto para entrada no Tibet; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 9 (nove) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível e segurança; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 

em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  

 
 
Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 

envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
 

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
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- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e 
com datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas 
noites extras antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser 

formado com pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 
- É necessário mínimo de 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- A saída dos passeios está sujeita à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 

- A partir de 17 de julho de 2019, as taxas de vistos para os estrangeiros que visitarem o Nepal com um visto de 

turista será de:  
• Para múltiplas entradas de 15 dias: US$ 30. 
• Para múltiplas entradas de 30 dias: US$ 50. 
• Visto de 90 dias: US$ 125. 
• A taxa para um visto não turístico de 30 dias foi fixada em $ 30. 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 

aviso. 
 
 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

NEPAL TIBET 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil. 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil. 

Visto 

✓  

O visto pode ser obtido na chegada 

ao Aeroporto Internacional de 

Kathmandu e o pagamento é feito na 

imigração.  

 

* Dependendo da duração da 

estadia, o custo varia de US$ 30 

(para 15 dias) a US$ 125 por pessoa. 

 

* Levar duas fotos no formato 

passaporte. 

✓  

O visto para a entrada no Tibet 

deverá ser solicitado na Embaixada 

da China, em Kathmandu. A 

Embaixada abre de segunda a 

sexta-feira, das 10h às 13h, e exige 

dois dias úteis para o processo do 

visto. 

 

* O custo é de US$ 90 por pessoa. 

 

* Levar duas fotos no formato 

passaporte. 

Certificado 

Internacional de 

Vacina contra Febre 

Amarela 

✓  

Deve ser providenciada no prazo 

mínimo de até 10 (dez) dias antes do 

embarque. 

✓  

Deve ser providenciada no prazo 

mínimo de até 10 (dez) dias antes 

do embarque. 
 

✓ - obrigatório     - não obrigatório 

 
 

    

 

https://gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

