
 

El Regne del Drac -  
Bhutan i Nepal. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
DOHA – KATHMANDU – DOHA –
BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: KATHMANDU – 
PARO – KATHMANDU. 
•Trasllat privat Sabadell – aeroport – 
Sabadell. 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de quatre nits a l’HOTEL 
SHAMBALA o similar de Kathmandu. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL DRUK o 
similar de Thimpu. 
•Estada d’una nit a l‘HOTEL KUNZAN 
SHING o similar de Punakha. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL NAK 
SEL RESORT o similar de Paro. 
•Àpats: 9 esmorzars, 5 dinars i 9 
sopars. 
•Visites i excursions segons programa 
en vehicle amb aire condicionat a 
Nepal i sense aire condicionat a 
Bhutan. 
•Guies locals de parla espanyola a 
Nepal i Bhutan (subjecte a 
disponibilitat a Bhutan). 
•Entrades als monuments segons 
itinerari. 
•Tramitació visat d’entrada a Bhutan. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 15 
participants. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 

Del 11 al 21 d’octubre. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TECNICA  GCMD—000228 

11 oct. SABADELL - BARCELONA – 
DOHA – KATHMANDU 
Presentació a la plaça Antoni Llonch (antiga 
estació Renfe) de Sabadell. Trasllat privat 
fins a l’aeroport de Barcelona, terminal 1. 
Tràmits d’embarcament i duana. Sortida 
amb vol regular de la companyia QATAR 
AIRWAYS amb destí Kathmandu, via Doha. 
Nit a bord. 
 
12 oct. KATHMANDU 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
SHAMBALA (4*) o similar. Matí lliure. A la 
tarda, visita de Kathmandu i el temple 
Swambhunath un dels principals centres 
budistes del país. Sopar i allotjament. 
 
13 oct. KATHMANDU – CAMP BASE 
EVEREST o SOBREVOL HIMALAIA - 
PATAN – KATHMANDU 
Opcionalment podran realitzar una de les 
següents opcions: 
Opció A: A primera hora, trasllat per 
carretera fins a l’aeròdrom. Sortida amb 
avioneta fins a l’aeròdrom de Lukla. 
Arribada i continuació amb helicòpter 
(ocupació màxima 4 persones) fins al Mt. 
Range. Trasllat fins al camp base de 
l’Everest. Esmorzar a les instal�lacions. 
Temps lliure. Retorn al Mt. Range per sortir 
amb helicòpter fins a l’aeròdrom de Lukla. 
Continuació amb avioneta fins a l’aeròdrom 
de Kathmandu. (Mínim 4 persones).  
Opció B: Esmorzar a l’hotel. Trasllat per 
carretera fins a l’aeròdrom. Sortida amb 
avioneta per realitzar el sobrevol sobre 
l’Himàlaia. Tornada a l’aeròdrom. Trasllat 
per carretera fins a l’hotel. (Mínim 6 
persones). 
A la tarda, excursió a Patan i el centre 
tibetà, situat a pocs quilometres de la 
capital i després de travessar un pont sobre 
el riu Bagmati es troba la ciutat de Patan 

 

també coneguda com Lalitpur (“La ciutat 
de la bellesa”). Les quatre estopes que 
s’aixequen al respectius angles de la ciutat 
van poder ser aixecades per l’emperador 
hindú Ashoka. Retorn a Kathmandu. 
Sopar i allotjament. 
 
14 oct. KATHMANDU – 
BHADGAON – PASHUPATINATH – 
BOUDNATH – KATHMANDU 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, excursió a 
Bhadgaon (“Ciutat dels devots”), és la 
localitat més formosa del país i la que 
millor ha conservat els monuments 
medievals i quasi totes les cases d’estil 
newari del centre. Entre els monuments 
destaca el Palau del monarques de 
Bhaktapur. A la tarda, excursió a 
Pashupatinah, principal centre hinduista 
del país i on atrau a molts peregrins. 
Continuació cap a Boudnath és el centre 
principal d’exili tibetà al Nepal. És també 
el segon santuari budista més important 
del país. Retorn a Kathmandu. Sopar i 
allotjament. 
 
15 oct. KATHMANDU – PARO – 
THIMPU 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prèviament 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb vol 
regular amb destí Paro. Arribada i trasllat 
per carretera fins a Thimpu (65 km, 
trajecte d’1 hora i ½). Arribada i 
acomodació a l’HOTEL DRUK o similar. 
Dinar a l’hotel. A la tarda, visita 
panoràmica de Thimpu i de Kunsel 
Phodrang. Sopar i allotjament. 
 
 
 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble   4.490 € 
Supl. individual     960 € 

OPCIONALS 13 OCTUBRE: 
Opció A Camp Base Everest 
1.300 € per persona 

(Mínim 4 persones) 
Opció B Sobrevol Himàlaia 
235 € per persona 

(Mínim 6 persones) 



 
 

 

 

El Regne del Drac -  
Bhutan i Nepal. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (350 € a 

confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

•Assegurança cancel�lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu per persona 80 €). 

•Taxa visat d’entrada a Nepal (25 € 

pagament directe). 

•Taxa visat d’entrada a Bhutan (20 € 

pagament directe). 

•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guia i xofer.  
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

16 oct. THIMPU 
Pensió completa a l’hotel. Al matí, visita 
de Dechenchholing per veure artesans 
treballant l’or i la plata. Continuació cap el 
monestir Tashichho Dzong, el més gran de 
Bhutan i el Memorial Chorten. Recorregut 
pel mercat de Thimpu. A la tarda, visita de 
la Biblioteca Nacional on es troben impresos 
texts arcaics de l’historia del país, l’Escola 
de Pintura de Tankas i el Institut de 
Medicina Tradicional. Allotjament. 
 
17 oct. THIMPU – PUNAKHA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera 
hora del matí per carretera seguint el riu i 
pujant el port de Dochu-La a 3.150 metres. 
En ruta, visitaran el Dzong Simtokha, les 
pintures mural del Monestir Hongtsho i si el 
clima ho permet tindran una magnífica 
panoràmica de la serralada del Himàlaia. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL KUNZAN 
ZHING o similar. Dinar a l’hotel. A la 
tarda, visita del Monestir de Punakha i el 
Temple Chimi, dedicat al diví Madman, 
monuments que destaquen per la seva 
arquitectura i colors. Continuació amb la 
visita al gran Chorten Khamsum Yuelley 
Mamgyal. Sopar i allotjament. 
 
18 oct. PUNAKHA – PARO 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida per 
carretera cap a Paro, visita en ruta de 
Kyichu Lhakhang, un dels temples 
construïts pel rei tibetà Songtse Gampo. 
Arribada a Paro, situada a 2.154 metres 
d’alçada i acomodació a l’HOTEL NAK SEL 
RESORT o similar. Dinar a l’hotel. A la 

 

tarda, visita del Ta Dzong, construït 
originalment com una torre de vigilància i 
actualment Museu Nacional, el Rinpung 
Dzong també coneguda com a fortalesa de 
les joies, Dzong Drukgyel construcció del 
segle XVII per commemorar la victòria 
sobre els invasors tibetans y visita del 
mercat local. Sopar i allotjament. 
 
19 oct. PARO 
Esmorzar a l’hotel. A la matí, visita del 
Tiger Nest. Dinar al Kichu Resort. 
Temps lliure. Sopar i allotjament. 
 
20 oct. PARO – KATHMANDU 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prèviament 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb vol 
regular amb destí Kathmandu. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL SHAMBALA 
o similar. Sopar i allotjament. 
 
21 oct. KATHMANDU – DOHA – 
BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prèviament 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb vol 
regular amb destí Barcelona, via Doha. 
Arribada. IMPORTANT:  

Degut a les restriccions d’entrada a 
Bhutan, es necessari realitzar la reserva 
el més aviat possible.  
Per motius religiosos a l’interior dels 
monestirs sols es podrà visitar quan no 
hi resideixin monjos, no podent ser 
previstos amb antelació. 
Degut a les companyies aèries, el viatge 
interior per Bhutan podrà veure’s 
modificat o sofrir retards. 

NOTA:  Pressupost calculat amb data 5 
de gener de 2018 per un mínim de 15 
persones i pendent de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en el canvi de 
divisa, data de sortida, tarifa aèria, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.  

RESERVA EN FERM: Per realitzar la 
reserva en ferm serà necessària la 
fotocòpia del passaport amb una vigència 
de 6 mesos després de la tornada del 
viatge i un dipòsit de 1.000 € per persona.  


