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ÍNDIA E O REINO DO BUTÃO
Uma magnífica viagem de 11 dias 

pelo pequeno e misterioso País  
cheio de cores, sabores e muita alegria

10 a 20 SETEMBRO 2022
Programa Preliminar:

1º Dia – 10 Setembro- LISBOA / Cidade de ligação / DELHI
Comparência no hall de partidas do aeroporto Internacional de Lisboa cerca de 90 minutos antes do voo.
Assistências nas formalidades de embarque pelo/a guia OASIStravel que vos acompanhará durante
toda a viagem e partida em voo regular com destino a Delhi (via cidade de ligação).
Noite e refeições a bordo.

2º Dia – 11 Setembro- DELHI
Após as formalidades de desembarque, alfandegárias e imigratórias, assistência e transporte para o
Hotel The Grand Vasant Kunj 5*, ou similar. À chegada ao hotel seremos recebidos com a tradicional
hospitalidade indiana que considera qualquer visitante como uma bênção.
Após formalidades de check in, jantar e alojamento.

3º Dia – 12 Setembro- DELHI / PARO / THIMPU
Após o pequeno-almoço transporte para o aeroporto de Delhi, para formalidades de embarque com
destino a Paro (Butão), situado no chamado "Vale dos Templos e Mosteiros", a 2250m de altitude, é
uma cidade impressionante, rodeada de maravilhosas paisagens e monumentos históricos.
Chegada, recepção pelo guia local e transporte em direcção a Timphu (+- 55km), capital do reino do
Butão. Com uma população de cerca de 114 mil habitantes, e situada no Vale do Rio Wangchu a uma
altitude de 2.350m em plena cadeia dos Himalaias, Thimpu é talvez uma das capitais mais exóticas do
mundo, principal centro religioso, político e comercial do país. A cidade foi estabelecida em 1955 e é a
casa da Família Real Butanesa, do governo real e judicial. Durante o percurso breve paragem para
observar a Ponte de Ferro, mandada construir por um dos grandes líderes do Butão e considerada a
ponte de ferro mais antiga do mundo. Almoço em restaurante. Durante a tarde visita ao Museu Têxtil, a
estátua do Buddha Shakyamuni uma das maiores da Ásia, com 51,5m de altura, bem como a galeria de
arte “VAST STUDIO” onde ficaremos a conhecer um pouco da arte típica do Butão. Terminaremos o dia
no Bazar de Artesanato e no mercado dos vegetais. Jantar e alojamento no Hotel Durk 4* ou similar.
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https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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4º Dia – 13 Setembro- THIMPU
Após o pequeno-almoço no hotel, continuação das visitas da cidade de Thimpu. Começaremos o dia com
uma caminhada através da estrada antiga que nos permitirá contemplar vistas magnificas, observar a
diversidade da fauna e flora envolvente, bem como avistar alguns dos marcos históricos ao redor como a
Fortaleza de Thimpu ou os templos de Wangdi Tse Dzong e Dechen Phodrang, para visita do Mosteiro
Dodey Drak. Para repormos energias, teremos um almoço simples preparado pelos próprios monges.
Regresso ao vale de Thimpu para visita do Memorial de Chorten, monumento, terminado em 1974 e que
contém pintura e estatuária que providenciam uma profunda entrada na filosofia budista, e que serve
um duplo propósito: honrar a memória do último Rei do Butão, considerado o “Pai do Butão Moderno” -
Jigme Dorji Wangchuck e que serve também como Monumento à Paz. Visitaremos a escola de astrologia,
Pangrizampa fundado no séc. XVI. Faremos ainda uma breve paragem na reserva selvagem Motithang
Taking Preserve, área de reserva de vida selvagem para o takin, o animal nacional do Butão.
Jantar e alojamento no Hotel Durk 4* ou similar.

5º Dia – 14 Setembro- THIMPU / PUNAKA
Após o pequeno-almoço saída em direcção a Punaka. Utilizaremos a estrada DochuLa Pass, uma
passagem de montanha a 3050m de altitude que nos permitirá ver os picos dos Himalaias. Durante o
percurso visitaremos o Lamperi, o primeiro jardim botânico do Butão. Após a visita, almoço picnic nos
espaços do jardim. Continuação para Punakha, capital do Butão até 1955. Abençoada por um clima
temperado e alimentada pelos rios Po Chu (masculino) e Mo Chu (feminino), Punakha é o vale mais fértil
do país. Visitaremos Chimi Lakhang, Templo dedicado a Lama Drupka Kuenley, conhecido pelas mulheres
que têm dificuldades em engravidar e aqui se deslocam. Faremos ainda uma caminhada até Nobgang,
local onde nasceram quatro das rainhas do Butão. Aqui podemos encontrar o palácio do Quarto Rei, a
residência do yab ou pai das quatro rainhas. Terminaremos as visitas em Punakha Dzong, o mosteiro
budista construído em 1637 por Shabdrung Ngawang Namgyal como centro religioso e administrativo da
região. Destruído ao longo dos séculos por 4 incêndios e um terramoto, foi reconstruído pelo actual
monarca. Após a visita, jantar e alojamento no Hotel RKPO Green Resort 4* ou similar.

6º Dia – 15 Setembro- PUNAKA / PARO
Após pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a Paro, situada no chamado "Vale dos Templos e
Mosteiros", a 2250m de altitude, é uma cidade impressionante, rodeada de maravilhosas paisagens e
monumentos históricos. Almoço em restaurante local. A primeira visita em Paro será a um dos templos
mais antigos do país – Kichu Lhakhang, do séc. VII, que se diz ter sido construído no ano de 659 pelo Rei
Songtsen Gampo do Tibete. Visita também do Museu Nacional, que tem uma colecção de arte e
artefactos antigos do Butão como moedas, armas e selos. Após as visitas, jantar e alojamento no Hotel
Naksel 4*.
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7º Dia – 16 Setembro - PARO
Pequeno-almoço no hotel. Esta manhã visitaremos o mágico mosteiro de Taktsang, conhecido como o
“Ninho do Tigre” por se acreditar que o Guru Rinpoche, fundador da forma butanesa de budismo,
chegou aqui montado num tigre e meditou neste local, convertendo toda a população do vale.
Taktsang é um dos principais locais sagrados de peregrinação nos Himalaias e o maior ícone do Butão. O
mosteiro está edificado numa escarpa granítica com cerca de 600m de altura sobre o vale. A estrutura
principal foi bastante danificada por um fogo em 1998 mas após um longo período de restauro, o
complexo foi completamente acabado. Para chegar ao pequeno templo rodeado de bandeiras, subimos
um caminho rodeado de floresta de carvalhos e pinheiros. Com uma caminhada adicional, alcançamos a
cafetaria da qual se pode admirar uma magnífica vista sobre os templos. O acesso ao mosteiro de
Taktsang é feito através de um estreito caminho subindo a colina, que demora cerca de 3 horas a subir e
cerca de 2h30m. a descer, pelo que as visitas de hoje terão 2 opções de acordo com a condição física e a
vontade de caminhar de cada passageiro. Quem não queira efectuar toda a subida até ao “Ninho do
Tigre”, poderá ir apenas até ao local de onde se pode fotografar o mosteiro e visitar o famoso local
Dungtse Lhakhang, do séc. VII. Almoço em restaurante local. Visitaremos ainda uma tradicional casa
rural, onde teremos a oportunidade de vestir o traje tradicional ( Gho/Kira). Jantar e alojamento no Hotel
Naksel 4* ou similar.

8º Dia – 17 Setembro – PARO / DELHI
Após o pequeno-almoço transporte para o aeroporto de Paro, para formalidades de embarque com
destino a Delhi. Após chegada assistência e transporte para o Hotel The Grand Vasant Kunj 5* ou similar.
Almoço no hotel. Restante tarde livre. Jantar e alojamento.

9º Dia – 18 Setembro- DELHI
Após o pequeno-almoço no hotel continuação da visita da cidade de Delhi (zona antiga e nova),
começando com a visita de Raj Ghat, o memorial a Mahatma Gandhi, e passagem pela mesquita de Jama
Masji. Daqui continuaremos num passeio em rickshaw passando pelas estreitas ruas de Chandni Chock,
onde passaremos pelo Forte Vermelho. Seguimos depois até ao Gurudwara Bangla Sahib, templo Sikh
mandado construir pelo Rajá Jai Singh Amber de Jaipur. Almoço em restaurante local.
Continuação das visitas até ao Templo de Lotus, um templo de adoração Bahá'í. O seu nome vem da sua
forma de flor. O edifício foi concluído em 1986 e serve como templo mãe no subcontinente indiano.
Continuaremos até ao templo Akshardham, também conhecido por Swaminarayan, é um dos grandes
cartões de visita da cidade e o maior templo hindu do Mundo. Dedicado a Swaminarayan, um Yogi, um
homem santo que se acredita ter sido uma manifestação ou “embodyment” do divino, o templo de
Akshardham simboliza, como o seu próprio nome indica, a casa do divino, do eterno.
Regresso ao hotel após as visitas.
Jantar e alojamento no Hotel The Grand Vasant Kunj 5* ou similar.

10º Dia - 19  Setembro - DELHI / Cidade de Ligação / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque 
em voo regular com destino a Lisboa ( via cidade de ligação).
Noite e refeição a bordo.

11º Dia – 20 Setembro– LISBOA
Chegada ao Aeroporto de Lisboa.

Fim da Viagem
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Serviços incluídos:
➢ Passagem aérea Lisboa / cidade de ligação / Delhi / cidade de ligação / Lisboa em voos regulares;
➢ Voos interno Delhi / Paro / Delhi;
➢ Taxas de aeroporto segurança e combustível (no valor de 350€, a reconfirmar à data de emissão);
➢ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
➢ 08 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares (4*/5*) incluindo pequeno-almoço diário;
➢ Pensão completa (excepto refeições coincidentes com horários de voos) no total de 15 refeições, incluído 2 almoços picnic;
➢ Visitas e excursões de acordo com o itinerário em autocarro sem ar-condicionado no Butão ;
➢ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior e taxas de turismo cobradas pelo Governo do Butão;
➢ Guias locais em espanhol durante todas as visitas na India e Butão;
➢ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

➢ 01 garrafa de água por pessoa / dia durante o circuito;

➢ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;

➢ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

➢ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

➢ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 15.11.2021;

➢ Visto de entrada no Butão;

➢ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal, tais

como telefonemas, minibar, lavandaria, excursões opcionais, etc…
 Visto de entrada na Índia.

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa)
✓ Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.
✓ Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data da

viagem).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto DUPLO 3.810 € 350 € 4.160 € 347 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 672 € 56 €

* = 12 Mensalidades de 31 Março’22 a 28 Fevereiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Março 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem 
para o seu início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos 
para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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MAPA DO ITINERÁRIO
DELHI * PARO * THIMPU * PUNAKA * PARO

DELHI

PARO

PUNAKATHIMPU

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 01 Maio´22: 65€ por pessoa; de 02 Maio´22 a 1 Junho’22: 15% do valor da viagem; de 2 a 30
Junho.’22: 25% do valor da viagem; de 01 a 28 Julho’22: 50% do valor da viagem; a partir de 29 Julho’22 ou não comparência à data de partida: 100% do
valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 23/02/2022

http://www.oasistravel.net/

