
Braga Travel Consulting- bragatravelconsulting.com – chinalife.com – phone: 1-305-3824294 

bonniebraga@msn.com, evandrodacostaterra@gmail.com, frances@bragatravelconsulting.com 

 

1 

 

INDIA, NEPAL e BUTÃO em grande estilo acompanhado por  Bonnie 
Braga  - 18 de setembro – 07 de outubro 2016 

 
 
 
 
 

   
     NAMASTE 

INDIA 18-30 de setembro 2016 
DOMINGO, 18 SETEMBRO 2016 DELHI  - CHEGADA 

Chegada em Delhi.  Apos as formalidades de imigracao e alfandega, traslado ao Le Meridien Delhi. 

SEGUNDA-FEIRA, 19 SETEMBRO DELHI (C, A, J) 

Café-da-manhã no hotel.  Visita aos principais pontos turisticos da Antiga e Nova Delhi: 

RAJGHAT, RED FORT, JAMA MASJID, CHANDINI CHOWK, HUMAYUN’S TOMB, INDIA GATE, 
RASTRAPATI BHAWAN, QUTAB MINAR, incluindo passeio de tricilo pela Antiga Delhi. Pernoite 
no hotel em Delhi. 
 

TERCA-FEIRA, 20 SETEMBRO DELHI – AGRA   210 Kms. / 3.5 horas (aprox.)  
(C, A, J) 

Apos café-da-manhã partida para “Mughal City” – Agra, e ao chegar check-in no hotel 

A tardinha, visita ao TAJ MAHAL (o “Monumento do Amor”). Pernoite no hotel em 
Agra – Oberoi Amarvillas. 

 

QUARTA-FEIRA, 21 SETEMBRO AGRA (C, A, J) 

Visita ao Antes  TAJ MAHAL apreciando a sua beleza ao nascer do sol.  Regresso ao hotel para café da manha 

e aproveitar o hotel.   A tarde, visita ao AGRA FORT.   Pernoite no hotel em Agra. 

 
QUINTA-FEIRA, 22 SETEMBRO AGRA – JAIPUR    235 Kms. / 4.5 horas (aprox.)  

(C, A, J) 

Apos café-da-manhã visita a “Cidade Cor-de-Rosa” – Jaipur, e no caminho conhecer FATEHPUR SIKRI.   

Chegada em Jaipur, check-in to hotel The Oberoi Rajvillas ou similar.    

                                                                                                          

SEXTA-FEIRA, 23 SETEMBRO JAIPUR (C,A, J) 

Apos café-da-manhã, excursão ao AMBER FORT.  Passeio de elefante para subir o forte. 
A tarde, visita aos principais pontos turisticos em Jaipur: 

HAWA MAHAL, THE CITY PALACE, JANTAR MANTAR OU MUSEU DE 
ASTRONOMIA.  Pernoite no hotel em Jaipur Oberoi Rajvillas.  
   

SABADO, 24 SETEMBRO JAIPUR (C 

Dia livre.      A tardinha compras em mercados locais.    Pernoite no hotel em Jaipur. 
 

DOMINGO, 25 SETEMBRO JAIPUR  – DELHI – AURANGABAD (C) 

 Traslado ao aeroporto para voo a Aurangabad.  

 NOTA – Malas pesando ate 15Kgs em voos domesticos. 

Ao chegar em Aurangabad traslado ao hotel Taj.    Pernoite no  hotel em Aurangabad – Taj. 

SEGUNDA-FEIRA, 26 SETEMBRO AURANGABAD    
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Apos café-da-manhã, excursão as CAVERNAS DE AJANTA E ELLORA. 

Regresso e pernoite no hotel em Aurangabad. 

TERÇA-FEIRA, 27 SETEMBRO AURANGABAD – MUMBAI   

Traslado ao aeroporto para voo a “Cidade dos Sonhos” – Mumbai.  

NOTA – Malas pesando ate 15Kgs em voos domesticos.  Ao chegar em Mumbai, traslado ao hotel para check-
in The Oberoi Mumbai. 
 

QUARTA-FEIRA, 28 SETEMBRO MUMBAI   

Após café-da-manhã, city tour visitando os principais pontos turisticos: Marine Drive, Gateway of India, The 
Prince of Wales Museum, Victoria Terminus, Many Bhawan, Dhobit Ghat, Flora Mountain, Crawford Market.       
Regresso e pernoite no hotel em Mumbai. 

QUINTA-FEIRA, 29 SETEMBRO MUMBAI 

Dia livre para compras e visitas a museus por conta propria. Pernoite no hotel em Mumbai. 

 

SEXTA-FEIRA, 30 SETEMBRO MUMBAI –Regresso ou KATHMANDU 

Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo de regresso ou Traslado ao aeroporto internacional 

para voo a Kathmandu pela manhã.   

KATHMANDU / NEPAL 

SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO KATHMANDU (C, J) 

Chegada em Kathmandu, após as formalidades de imigração e alfandega, traslado ao hotel Soaltee 

Crown Plaza. A tarde visita ao Kathmandu Durbar Square e  Swoaymbhunath.  Jantar no Alfresco 

Restaurant.  Pernoite no hotel em Kathmandu. 

 SABADO, 01 OUTUBRO   KATHMANDU (C, A, J) 

Por volta de 5:30 da manha, traslado ao aeroporto domestico para voo sobre o Everest.          

Café da manhã no hotel.    Visita ao Templo Pashupathnatha, Bouddhanath & Patan Durbar Square.  

Almoço em restaurante local. Jantar no hotel. Pernoite no hotel em Kathmandu. 

 SEXTA-FEIRA, 02 OUTUBRO   KATHMANDU – NAGARKOT (C, A, J) 

Café da manhã no hotel.  Excursao a NAGARKOT, almoço no Club Himalaya Resort.  Regresso a Kathmandu e 

visita a Bhaktapur Durbar Square.  Jantar no restaurante Krishnapali.  Pernoite no hotel em Kathmandu. 

SABADO, 03 OUTUBRO   KATHMANDU – Regresso ou PARO (C) 

 Traslado ao aeroporto para voo a Paro ou voo de regresso. 

BUTÃO 
03-07 Outubro 2016 (4 noites / 5 dias) 

SÁBADO - 3 de outubro – Paro / Thimpu     (J)                                         

Após as formalidades de imigração (visto online pre-aprovado) e alfandega, de carro até Thimpu  

(90 minutos) altitude 2320 m, para meio dia de passeio.  Destaques: Tamchhog Lhakhang, 

Kuenselcholing View Point, Memorial Chorten, Tashichho Dzong, passeio por Thimpu.  Almoço e 

jantar no hotel.   Pernoite em Thimpu Hotel Le Meridien ou similar. 

DOMINGO - 4 de outubro – Thimphu / Punakha-Wangdue  (C, A, J)                        
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Café da manhaã no hotel.  Passeio por Thimpu pela manhã.  Destaques: Mercado de fim de semana 

(6as., sabados e domingos), Correio Central, Museu Textil, Fabrica de Papel, Bhutan Craft Bazar. De 

carro a Punakha/Wangdue (3h 30 min).  Pernoite em  Punakha-Wangdue – Densa Resort ou similar. 

SEGUNDA-FEIRA - 5 de outubro – Punakha / Wangdue / Paro  (C, A, J)          

Café da manhã no hotel.  Visita a Punakha/Wangdue, Punakha Dzong, Claustro de 

Punnkhescalada a Chimi Lhkhang, Drugyel Dzong, Rimpung Dzong, visita a uma fazenda  

(oportunidade de tomar um banho de pedra quente (USD25.00 por pessoa).  Duas horas de 

carro a Paro (4h 30 min).  Pernoite em Paro Hotel Zhiwaling. 

TERÇA-FEIRA - 6 de outubro – Paro      (C, A, J)                           

Café da manha no hotel.  Visita a Paro: escalar o Ninho do Tigre (quem aguentar), Ta Dzong 

(Museu nacional fechado domingos, 2as. e feriados).  Pernoite em Paro. 

7 de outubro – Paro / Delhi (C)                          

Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo de regresso.    

Temperatura durante a visita ao Butão:  10-20C. 

India - Preco parte terrestre:   USD  5 7 8 0 /-  POR PESSOA BASEADO NO MINIMO 1 0 PASSAGEIROS; 

suplemento single USD2760.00 

INCLUI:  1 2 Noites de hotel baseado em quarto dividindo duplo ou twin com café da manhã; 10 

Almocos e 10 Jantares incluindo 3 Jantares Especiais; todos os traslados, passeios e excursões em 

onibus ou van de ar condicionado, com motorista e assistente; ingressos aos monumentos, museus, 

templos, etc. nas cidades visitadas; passeio de triciclo na Antiga Delhi; passeio de elefante e jipe no 

Forte de Amber em  Jaipur; bilhete aereo classe economica Jaipur – Mumbai – Aurangabad / 

Aurangabad – Mumbai ; todas as taxas governamentais. 

 NOTA :     Não inclui servicos não mencionados,  despesas pessoais tais como, telefonemas, internet, 

lavanderia refeicões nao mencionadas no itinerario e bebidas durante as refeicões, gorjetas aos guias, 

motoristas e assistentes e seguro de viagem (altamente recomendavel).                                                                                                                                             

      O preco do bilhete aereo esta sujeito a modificacão ate a data da confirmacão e pagamento do 

mesmo.    

Nepal: Preço do programa (parte terrestre) por pessoa em twin / duplo 

minimo 6 pessoas:  USD1190.00, suplemento single USD370.00 

O preço inclui:   * 3 noites hotel com café da manhã; 3 almoços e 3 jantares inclusive um de gala no restaurante 

Krishnapali sem bebidas, traslados aeroporto / hotel /aeroporto em carro com ar-condicionado e guia falando 

espanhol e ingles; ingressos para os passeios mencionados; voo sobre o Everest (USD280.00). 

O preco não inclui: * Serviços não mencionados, despesas pessoais, seguro de viagem – altamente recomendável – 

consulte seu agente de viagem, bebidas durante as refeições, taxa de embarque internacional, taxa de visto na 

chegada – USD25.00 por pessoa + foto, bilhete aéreo para e de Kathmandu - Preço do bilhete aereo  Mumbai  / 

Kathmandu -  USD335. 00 e Kathmandu / Delhi USD160.00 (em 8/8/15) 

Butão - Preço por pessoa em twin / duplo minimo 2 pessoas:   USD2,450.00; suplemento single 

USD1360.00 
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Nao incluido no preço:  KATHMANDU / PARO / DELHI – Druk Air – USD705.00 (classe economica) ou 

KATHMANDU / PARO / BANGKOK – DRUK AIR – USD743.00 class economica em 8/8/15 

O preço inclui: 4 noites hotel 5* com café da manha, 2 almoços em restaurantes locais e jantar nos 

hotéis, guia falando ingles, transporte em carro privado – Toyota Coach, Tucson, Santafe, Land 

Cruiser Prado, ingressos para os monumentos, água, royalties do governo, taxa de desenvolvimento 

de turismo, taxa de visto. 

O preço não inclui: bilhete aereo (preço mencionado separadamente), seguro de viagem (altamente 

recomendável), gorjetas, despesas pessoais como telefonemas, lavanderia … 

RESUMO DOS CUSTOS por pessoa em twin: India USD5780 + Nepal USD1190.00 + Bilhete aereo 

Mumbai / Kathmandu USD335.00 + Butao USD2450.00 + bilhete Aereo Kathmandu Paro Delhi 

USD705.00 ou Kathmandu / Paro / Bangkok USD743.00 

O pagamento pode ser feito em até 10 prestações sendo a primeira 20% e o restante até 18/7/16.  

Pagamentos depois de 18/7/16 acrescimo de 5%.  Pagamento total até 18/5/16 desconto 3%. 

Lembretes: Visto para India, Visto para Nepal – na chegada por 

USD25.00 + 1 FOTO, Visto para Butao – operador doButao 

providencia  

Vacina de febre amarela, seguro de viagem (contactar seu agente 

de viagem) 

Nome da agencia de viagem / contato do agente de viagem  

_____________________ 

Seguro de viagem: __________ aceita;  __________ não necessita 

Li e concordo com as condições da BTC ________________________ 

Requisitos de dieta / saúde ___________________________________ 

Condição de cancelamento:   90-61 dias antes da viagem – 10%                                             

60-30 dias antes da viagem – 30%      29 -15 dias antes da 

viagem – 60%          14-7 dias antes da viagem – 75%   6-

0 dias antes da viagem – 100% 
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