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Itinerário:

1º Dia – 15 Outubro (Sáb.) - LISBOA / ISTAMBUL / KATHMANDU
Comparência no hall de partidas do aeroporto Internacional de Lisboa pelas 09h00. Assistências nas
formalidades de embarque pelo/a guia OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem e
partida em voo regular Turkish Airlines às 11h25, com destino a Istambul (escala das 18h05 à 20h15).
Mudança de avião e continuação da viagem em voo regular Turkish Airlines, com destino a Kathmandu.
Noite e refeições a bordo.

2º Dia – 16 Outubro (Dom.) - KATHMANDU ( Nepal)

Chegada ao Aeroporto Internacional de Kathmandu pelas 06h05. Cumprimento das formalidades
alfandegárias e transporte até ao Hotel Fairfield by Marriott 4*, onde teremos os quartos disponíveis
para repouso. Almoço. Durante a tarde início de visita da cidade de Kathmandu e Swayambhunath,
incluindo a Praça de Durbar, Património Mundial pela UNESCO, a praça do antigo palácio real, fazendo
um lindo conjunto arquitectónico com o palácio e inúmeros templos (Narayan Madir, Maiju Dewal, Shiva
Parvati Taleju, Kasthamandap, Swoyambhunat, etc.). A principal atracção deste tour é a visita de
Hanuman Dhoka, palácio real dos Reis Malla, cujo nome provém do Deus-Macaco Hanuman. Próximo,
encontramos a casa da Deusa-Viva Kumari Bahal, que poderemos “espreitar” desde o pátio de entrada,
mas não se pode nunca fotografar em caso algum. Trata-se de uma jovem pré-seleccionada como
“deusa-viva”, que desde a infância até à sua adolescência é mantida nesta casa sem qualquer acesso à
restante população, exactamente por se acreditar ser a encarnação da Deusa Kumari Bahal.
Continuaremos para a parte sudeste de Kathmandu para visitar a Stupa Swayambhunath, situada no
topo de uma colina, estando associada ao nascimento da civilização no Vale de Kathmandu.
Posteriormente poderemos visitar o mercado Asan, bastante conhecido pelo seu famoso bazar.
Jantar e alojamento.

Os MÍSTICOS REINOS DOS HIMALAIAS

NEPAL & BUTÃO
Uma magnífica viagem de 18 dias 

a locais especiais de culturas milenares

15 Outubro a 01 Novembro 2022
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3º Dia – 17 Outubro (Seg.) - KATHMANDU / PARO / THIMPHU (Butão) - aprox. 55km
Pequeno-almoço e transfer do hotel para o aeroporto para embarque no voo Durk Air com partida de
Kathmandu às 9h15 e chegada a Paro, no Butão, às 11h00. Paro, situada 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 até Thimphu, capital do reino do
Butão. Com uma população de cerca de 745.200 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, faremos uma breve paragem numa antiga ponte de ferro, contruída por um dos
grandes líders do Butão.
À chegada a Thimphu, almoço em restaurante local e instalação no hotel.
Durante a tarde, começaremos as nossas visitas de Thimphu com uma breve paragem no Museu Têxtil,
que nos dá uma ideia de como se trabalham os têxteis no Butão. De seguida, visitaremos a estátua de
Shakyamuni Buddha, uma estátua de bronze com 51,5m de altura localizada no topo do monte Kuensel
Phodrang. O local oferece magníficas vistas sobre o vale de Thimphu. Terminaremos o dia visitando a
galeria de arte local VAST Studio e com um passeio a pé pelo centro da cidade.
Jantar e alojamento no Hotel Druk.

4º Dia – 18 Outubro (Ter.) – THIMPHU
Pequeno-almoço cedo no hotel. O dia de hoje terá dois ritmos possíveis, de forma a que cada um possa
escolher o ritmo que mais se adequa aos seus interesses e à sua condição física. Poderá usufruir da manhã
livre em Thimphu para passear tranquilamente pelas ruas da cidade e sentir o pulsar da vida local.
Para os fisicamente mais resistentes, a manhã poderá começar bem cedo com a subida ao Mosteiro
Dodey Drak do séc. XII, localizado na zona Norte da cidade, o qual nos proporciona uma visita bem
diferente e fora de qualquer roteiro turístico comum. O acesso ao mosteiro é feito por uma caminhada de
cerca de 2h30 através de um trilho pela floresta, com espectaculares vistas sobre a paisagem envolvente,
e em contacto directo com a natureza. À chegada ao Mosteiro encontraremos os diversos edifícios que
compõem as residências dos monges e os locais de meditação, tudo envolto numa tranquilidade e paz
muito diferente dos habituais locais turísticos. Regresso ao centro de Thimphu e almoço.
Durante a tarde, já com todos os participantes reunidos, visitaremos o Memorial Nacional Chorten,
completado em 1974 e que contém pintura e estatuária que providenciam uma profunda entrada na
filosofia budista. De seguida, visitaremos a Biblioteca Nacional, criada noa anos 60 do século passado,
inicialmente para conservação dos tesouros literários que formam uma parte significativa da herança
cultural do país. Actualmente, a biblioteca guarda uma extensa colecção literária budista, tendo algumas
das obras centenas de anos. Aqui encontramos um dos maiores livros do mundo, detentor do recorde
Guiness no passado. Visitaremos também uma Fábrica Tradicional de Papel, onde ficaremos a saber mais
sobre este processo manual de todo o fabrico de papel. O uso tradicional deste papel para escrita ainda
existe, mas maioritariamente é usado para outros fins como sejam embrulhos de presentes, abat-jours,
cartas, etc.
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4º Dia – 18 Outubro (Ter.) – THIMPHU (cont.)
A última visita do dia será ao Centro de Tecelagem Gagyel Lhundrup, o qual é propriedade de um
homem, caso muito raro no Butão, onde toda a arte de tecelagem é sempre empreendida por mulheres.
Ele tece, cria novos e únicos padrões e apresenta combinação de cores muito pouco usuais. Aqui são
habitualmente produzidos trajes cerimoniais para a família real do Butão, incluindo o traje tradicional
que o Rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e a Rainha Jetsun Pema usaram no seu casamento em
Outubro 2011.
Jantar e alojamento.

5º Dia – 19 Outubro (Qua.) – THIMPHU / PUNAKHA (74kms)
Após o pequeno-almoço, partida de Thimphu em direcção a Punakha, atravessando o estreito de Dochu
La Pass (3.050m) onde, num dia claro, podemos gozar de uma incrível vista panorâmica sobre os picos
dos Himalaias. Próximo da passagem, faremos uma paragem no Jardim Botânico Lamperi, o primeiro
jardim botânico do Butão. Lamperi é especialmente conhecido pelas suas 46 espécies diferentes de
rododrendos, que geralmente floresce entre Março e Agosto. Almoço em restaurante local.
Punakha foi 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.
A primeira visita em Punakha será a Chimi Lakhang, para visita do Templo construído em 1499, dedicado
a Lama Drupka Kuenley, conhecido pelas mulheres que têm dificuldades em engravidar e aqui se
deslocam. Depois subiremos até Nobgang, uma aldeia da família real local de nascimento das 4 rainhas-
mãe. Aqui encontramos diversos edifícios relacionados com a história da família real. Acima de
Norbugang encontra.se a típica aldeia de Talo, com o seu mosteiro.
O dia terminará com a visita ao Mosteiro Nalanda, onde teremos oportunidade de ver os monges nas
suas preces de final do dia. Jantar e alojamento no Hotel RKPO.

6º Dia – 20 Outubro (Qui.) – PUNAKHA / PARO (115kms)
Após o pequeno-almoço, saída para visita de 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 (a visita do seu interior
está sujeita ao horário de chegada). Após a visita, partida para Paro, atravessando de novo o Dochu la
Pass. Este belo vale está envolto numa rica cultura, belezas cénicas e centenas de mitos e lendas. Aqui se
encontram diversos antigos templos e mosteiros e o único aeroporto do país. O Monte Jhomolhari
(7.300m) domina o extremo norte do vale, com o seu cume branco, cujo degelo dá origem ao Rio Paro.
Almoço em restaurante local. À chegada a Paro, visita do Museu Nacional, que tem uma colecção de
arte e artefactos antigos do Butão como moedas, armas e selos.
Jantar e alojamento no Hotel Naksal.

http://www.oasistravel.net/
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7º Dia – 21 Outubro (Sex.) – 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. No final das visitas, passagem numa quinta local para uma taça de chá
com uma família local. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

8º Dia – 22 Outubro (Sáb.) – PARO / KATHMANDU (Nepal)

Saída bem cedo do hotel em direcção ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida (07h10) em
voo Druk Air com destino a Kathmandu com chegada pelas 08h10. Formalidades de desembarque e
continuação das visitas na cidade de Kathmandu. Visita da Estupa Boudhanath, um dos locais mais
sagrados do Nepal, para os seguidores da fé budista. Esta grande estrutura, sem dúvida a maior do seu
género no país, destaca-se como sendo uma grande versão de muitas outras estupas mais pequenas
que se encontram espalhadas pelo país ao longo dos trilhos dos “sherpas” (população local).
Almoço em restaurante local.
De tarde, continuação em direcção a Pashupatinath, onde se pode ver o templo do sagrado Lorde
Shiva e o local de cremação hindu, nas margens do rio Bagmati (a cerca de 5kms do centro de
Kathmandu). Após as visitas, jantar e alojamento no Hotel Fairfield by Marriott 4*.

9º Dia – 23 Outubro (Dom.) - KATHMANDU / PATAN / KATHMANDU
Pequeno-almoço no hotel, e saída em direcção a Patan, cidade das artes e arquitectura, fundada no
ano de 250 d.C.. Também conhecida como Lalitpur que significa cidade da beleza. Criada numa forma
circular, possui stupas Budistas nos limites. É famosa pelo artesanato e trabalhos em metal. Almoço
em restaurante local. De seguida, visita de Bungmati e Kokhana, vilas nos arredores de Patan. As vilas
datam do século XVI e possuem vários templos e monumentos. As casas tradicionais preservadas
remetem para os tempos medievais. No final da vista regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia – 24 Outubro (Seg.) – KATHMANDU / CHITWAN (169kms)
Após um pequeno-almoço cedo, partiremos de Kathmandu em direcção ao Parque Nacional de
Chitwan, numa viagem por estrada de 169kms. O Parque Nacional de Chitwan fica localizado na região
de Terai, onde se encontram as planícies aluviais dos rios Narayani, Rapti e Reu. Inscrito como Herança
Natural Mundial pela UNESCO em 1984, o parque estende-se ao longo de uma área de 932km2.

http://www.oasistravel.net/
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10º Dia – 24 Outubro (Seg.) – KATHMANDU / CHITWAN (contin.)
O parque é habitat de 56 espécies de mamíferos, 49 espécies de anfíbios e répteis, e 525 espécies de
pássaros. De entre a fauna local encontra-se algumas espécies em vias de extinção como os rinocerontes e o
tigre de Bengala, elefantes selvagens, antílopes de quatro chifres, leopardos, ursos, macacos rhesus, gatos e
cães selvagens, e muitos outros pequenos animais. As áreas alagadas e os numerosos lagos de Chitwan são o
habitat de crocodilos. Também aqui se encontra uma das quatro espécies mundiais de golfinhos de água
doce. À chegada a Chitwan, instalação e almoço no hotel.
Durante a tarde, faremos um passeio pedestre pela aldeia de Tharu, tomando contacto mais directo com a
cultura da comunidade Tharu.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento no Tigerland Safari Resort.

11º Dia – 25 Outubro (Ter.) – PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Pequeno-almoço no resort.
O dia de hoje será uma verdadeira experiência de selva, que nos será oferecida pelos especialistas locais em
flora e vida animal, incluindo um passeio na selva, uma actividade de observação de pássaros, um jeep safari
e um passeio de canoa.
Ao final do dia, assistiremos a um espectáculo de Danças culturais Tharu.
Almoço, jantar e alojamento no resort.

12º Dia – 26 Outubro (Qua.) – CHITWAN / POKHARA (149kms)
Após o pequeno-almoço no resort, parida de Chitwan por estrada em direcção a Pokhara, numa viagem que
apesar de ser apenas de 149kms demorará cerca de 5 a 6 horas de viagem. Se Kathmandu é o centro cultural
do Nepal, Pokhara é o seu centro de aventura. Pokhara é especialmente procurada pela sua beleza
paisagística, mais do que propriamente pelos seus monumentos ou interesses culturais. A sua localização
junto ao lago, rodeado de elevadas montanhas cobertas de neve que se reflectem nas tranquilas águas do
lago, convidam ao descanso e recuperação de forma após estes primeiros dias de viagem.
Almoço tardio à chegada a Pokhara.
Durante a tarde, visita do Pagode da Paz Mundial, localizado no topo de uma colina nas margens Sul do Lago
Phewa. Para além de ser só por si um impressionante local, o local oferece impressionantes vistas
panorâmicas das montanhas envolventes, do Lago Phewa e da cidade de Pokhara.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento no Hotel Atithi Resort 4*.

13º Dia – 27 Outubro (Qui.) – POKHARA
Saída bem cedo do hotel para uma excursão matinal a Sarangkot para admirar o magnífico nascer do sol nos
Himalaias. Um espectáculo de beleza única e inesquecível. Apenas a 1.600m de altitude, Sarangkot está
“pendurado” numa elevada escarpa a noroeste de Pokhara, da qual se consegue avistar uma magnífica vista
de Dhaulagiri até Manalsu através do Annapurna (a 10ª montanha mais alta do mundo).
Regresso ao hotel para pequeno-almoço, e saída de novo para visita da cidade de Pokhara, incluindo a
cascata de Devil’s Fall (Cascata do Diabo).
Almoço em restaurante local. De seguida, visita do Templo Bindhyabasini, uma estrutura branca no topo de
uma colina, que é um dos mais antigos templos de Pokhara, e do Museu Internacional da Montanha.
O dia termina com um passeio de barco de cerca de 1 hora pelo Lago Phewa, o segundo maior lago do
Nepal. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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14º Dia – 28 Outubro (Sex.) – POKHARA / KATHMANDU
Pequeno-almoço no hotel e transporte do hotel para o aeroporto, para embarque no voo Budhha Air com
partida de Pokhara às 10h45 e chegada a Kathmandu pelas 12h26. À chegada a Kathmandu, transporte do
aeroporto para o restaurante local onde será servido o almoço.
De tarde, visita de Bhaktapur que significa literalmente “Cidade dos devotos”. A mais preservada das três
principais cidades medievais do vale, Bhaktapur compreende algumas das mais impressionantes
arquitecturas religiosas de todo o país. Possui três das principais praças, Praça Durbar, Praça Taumadhi e
Praça Dattatreya, repletas de pagodes e templos estilo Shikhara. Bhaktapur é conhecida igualmente pelos
seus artesanatos culturais, como cerâmica, fantoches e máscaras, e é o lugar perfeito para comprar
algumas lembranças leves e fáceis de transportar. As principais atrações desta cidade são o Palácio das 55
janelas, Golden Gate, Lion's Gate, os Templos Mini Pashupati, Nyatapola e Bhairav Nath, entre outros.
Após as visitas, jantar e alojamento no Hotel Fairfield by Marriott 4*.

15º Dia – 29 Outubro (Sáb.) - KATHMANDU / DHULIKHEL / PANAUTI / KATHMANDU
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de Panauti e Dhulikhel. Dhulikel é popular entre os
mercadores, sendo famosa por ter sido uma das mais famosas cidades comerciais entre o Nepal e o Tibete.
Acredita-se que a cidade velha é ocupada desde há cinco séculos. Já Panauti é conhecida como a cidade
dos 40 templos e 28 festivais. Encontra-se situada na confluência dos rios Rosi e Punyamati e é
considerada um dos mais importantes locais medievais, com uma grande variedade de monumentos
Budistas e Hindus. Visita dos templos de Krishna, Unmata Bhairav e Ahilya. Almoço em restaurante local.
Restante tarde livre para repouso ou passeios livres pela cidade de Kathmandu.
Jantar e alojamento no Hotel Fairfield by Marriott 4*.

16º Dia – 30 Outubro (Dom.) - KATHMANDU / PHARPING / DAKSHINKALI / CHOVAR / KIRTIPUR /
KATHMANDU
Após o pequeno-almoço, saída para Pharping, localizada numa das muitas colinas do vale de Kathamandu
e local sagrado do hinduísmo e do budismo, onde o Guru Rimpoche (Padmasambhava, conhecido como
Deus nascido da lótus) alcançou o nível do Mahamudra vidyadhara. Durante o percurso observaremos o
lago Taudaha. À chegada avistaremos a colina pontilhada de mosteiros budistas, o Templo Shesnarayan, o
templo Bajra Yogini, o templo Gorakhnath e a caverna-santuário de meditação do Guru Padmasambhava.
Acredita-se que tenha atingido a iluminação na caverna Asur, onde é possível ver à entrada a mão do
Santo-Budista Padmasambhava cravada na rocha da montanha. A sul de Pharping, visitaremos o Templo
Dakshinkali dedicado a Kali, Deusa do tempo, destruição, morte, criação e poder.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Após o almoço, visitaremos Chovar, um vila histórica
onde, de acordo com a lenda, Manjushree (uma divindade), cortou o desfiladeiro, com a sua espada, para
drenar a água do lago do vale, tornando-o assim habitável. O rio pode ser atravessado através de uma
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16º Dia – 30 Outubro (Dom.) - KATHMANDU / PHARPING / DAKSHINKALI / CHOVAR / KIRTIPUR /
KATHMANDU (cont.)
ponte de ferro suspensa, construída há mais de 100 anos na Escócia. Uma das principais atracções da vila é
o famoso tempo Adinath Lokeshwor onde os devotos pregaram pratos e tigelas de metal nas paredes para
agradecer às divindades pelas respostas às suas preces. Continuação para visita da bonita cidade de
Kirtipur, localizada no vale de Kathmandu, 5 km a sudoeste da cidade de Kathmandu. É um dos cinco
municípios do vale, sendo os outros Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur e Madhyapur Thimi. A zona antiga de
Kirtipur é uma fortaleza natural e possui muita riqueza histórica e cultural. As maiores atracções são o
santuário Chilancho Stupa, o templo Bagh Bhairab e o templo Uma Maheshwar. Para além dos seus
templos e estupas, Kirtipur está revestida de casas tradicionais nepalesas e praças, longe da azáfama da
grande cidade e com vistas deslumbrantes. No final das visitas, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

17º Dia – 31 Outubro (Seg.) - KATHMANDU / ISTAMBUL
Após o pequeno-almoço no hotel, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída pelas
12h40 com destino a Istambul. Chegada a Istambul pelas 18h30. Formalidades de desembarque e
transporte para o Hotel 4*. Jantar e alojamento.

18º Dia – 01 Novembro (Ter.-Feriado) – ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a combinar localmente, saída em direcção ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida às
13h20 em voo regular Turkish com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto de Lisboa pelas 15h15.

FIM DA VIAGEM

Possibilidade de prolongamento de estadia em Istambul.
Consulte-nos.

Preços por pessoa: Valor-Base Taxas Valor Total

Em Quarto Duplo 5.750 € 350 € 6.100 €

Suplemento Quarto Individual 992 €

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Istambul / Kathmandu / Istambul / Lisboa, em voos regulares Turkish Airlines;
✓ Voos internos Kathmandu / Paro / Kathmandu + Pokhara / Kathmandu;
✓ Taxas de aeroporto segurança e combustível (no valor de 350€, a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ 17 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares (4*) incluindo pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa (excepto refeições coincidentes com horários de voos) no total de 30 refeições;
✓ Passeio de barco no Lago Phewa em Pokhara;
✓ Visitas e excursões de acordo com o itinerário em autocarro com ar-condicionado no Nepal, e 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 no Nepal 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 assegurando o distanciamento entre os passageiros;

✓ 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 01.06.2022;

✓ Gratificações a guias e motoristas;
✓ Visto de entrada no Butão;
✓ Taxa de desenvolvimento sustentável no Butão (200Usd/pessoa/noite à data de 08/08/2022).

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 no Nepal (cerca de 135€).

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa)
✓ Passaporte válido pelo período de 6 meses após a data da viagem.

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 1 € = 1,0878 USD (18/04/2022).
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 90 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 Junho’22: 65€; de 2 Junho a 30 Julho’22: 25% do valor da viagem; de 31 Julho a 31 Agosto’22:
30% do valor da viagem; de 1 a 13 Setembro’22: 80% do valor da viagem; a partir de 14 Setembro’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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MAPA do ITINERÁRIO:

Chitwan
Thimphu

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