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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. A região de Pokhara é ótima para prática de esportes radicais, como trekking, 
rafting, caiaque, bike, tirolesa e, claro, de montanhismo e alpinismo, com uma natureza intocada.  
 
1º Dia – Kathmandu 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kathmandu, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 02 noites. 

 
2º Dia – Kathmandu 

Saída para visitar Swayambhunath, um complexo de estupas e templos, situado sobre o topo de uma colina de onde se 
tem uma bela vista do Vale de Kathmandu. É um dos lugares mais sagrados de peregrinação budista e também é 
conhecido como “Templo dos Macacos”. Em seguida, visita a Kathmandu Durbar Square, declarada Patrimônio Mundial 
pela UNESCO; Hanuman Dhoka, um complexo de edifícios que foi o antigo palácio real do Nepal; ao templo hindu 
Kasthamandap; aos templos de Mahadev & Parvati; ao Palácio Kumari, sagrado para budistas e hinduístas; e ao 
bazaar. À tarde, saída em direção a Patan, uma das três cidades reais no vale, localizada a cerca de 5 km ao sul de 
Kathmandu. Visita a Durbar Square, um conjunto de praças e pequenas vielas situadas no centro da cidade de Patan. 

Algumas de suas atrações é o antigo Palácio Real, Templo de Taleju, Hiranya Varna Mahavihar, um templo budista 
conhecido localmente como “Templo Dourado”, entre outros monumentos. No final da tarde, retorno ao hotel. 

 
3º Dia – Kathmandu / Pokhara 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Pokhara. Chegada e traslado ao 

hotel. À tarde, passeio panorâmico pela cidade incluindo visita à cachoeira “Davis Falls”, à caverna Gupteswor, um 
santuário dedicado a Shiva e ao campo de refúgio tibetano. Por fim, passeio de barco no lago Phewa. Hospedagem por 

01 noite. 
 
4º Dia – Pokhara / Kathmandu 
De manhã bem cedo, partida em direção a Sarangkot para ver o nascer do sol nos montes Annapurna, Dhaulagiri e 
Macchapucchre (se as condições climáticas permitirem). Retorno ao hotel para tomar o café da manhã. Em horário 

oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Kathmandu. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem por 02 noites. 
 
5º Dia – 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  
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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. 
 
6º Dia – Kathmandu  
Em horário determinado, traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços. 

 
Atenção: Devido ao terremoto ocorrido no Nepal em Abril de 2015, diversos monumentos foram danificados ou completamente 
destruídos, principalmente no Vale de Katmandu. Portanto os passeios nessas regiões afetadas serão feitos de acordo com as 
condições locais. 

  
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 
Kathamandu 4 Shangri-La Hotel & Resort Turística Superior 

Pokhara 1 Temple Tree Resort & Spa Turística Superior 

02 
Kathamandu 4 Crowne Plaza Soaltee Primeira 

Pokhara 1 Temple Tree Resort & Spa Turística Superior 

03 
Kathamandu 4 Hyatt Regency Luxo 

Pokhara 1 Temple Tree Resort & Spa Turística Superior 

04 
Kathamandu 4 Dwarika's Hotel Luxo 

Pokhara 1 Temple Tree Resort & Spa Turística Superior 

 
 

O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Kathmandu / Pokhara / Kathmandu a serem emitidas pelo 

operador local; 
- 05 (cinco) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída e passeios em confortável veículo privativo com ar condicionado; 
- Visitas acompanhadas por um guia local em idioma inglês ou espanhol (de acordo com a disponibilidade); 
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 6 (seis) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 

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, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 

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

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01 01-Mar a 30-Set'17 892 884 1.217 2.908 2.882 3.967 

02 01-Mar a 30-Set'17 907 899 1.250 2.957 2.931 4.075 

03 01-Mar a 30-Set'17 1.070 1.063 1.545 3.488 3.465 5.037 

04 
01-Mar a 30-Abr'17 1.400 1.393 2.124 4.564 4.541 6.924 

01-Mai a 30-Set'17 1.360 1.353 2.084 4.434 4.411 6.794 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 
 

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 = 3,26 
da data de 14/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

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

 
 

Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 

· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço. O pagamento desta taxa deverá ser feito 
à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
Opções de Financiamento:  
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  
- À vista;  
 
B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  

- Somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 

- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turístico. 
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 

aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· 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. 
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Observações Importantes: 

- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Brasileiro necessita de visto para entrada no Nepal. O visto pode ser obtido na chegada ao Aeroporto Internacional de 
Kathmandu ou na fronteira do país. Dependendo da duração da estadia, o custo varia de US$ 25 a US$ 100 por 
pessoa. Deve levar duas fotos no formato passaporte; 
- Exige-se Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela, que deve ser providenciada no prazo mínimo de 

até 10 (dez) dias antes do embarque; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não a 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; 
- 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; 
- Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de revisar 
os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso do 
pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide 

contrato de prestação de serviços turísticos); 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg + bagagem de mão de até 7 Kg por pessoa;  
- 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 TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 

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

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

