
 

1º Dia: Paro – Thimphu (1 ½ horas de carro) - Chegada 
em Paro via Bangkok ou Cingapura. 

 No aeroporto, você será recepcionado pelo seu guia, 
que te conduzirá até a capital Thimpu. Durante este percurso, 
você terá a oportunidade de visitar o famoso dzong (um tipo 
de fortaleza distrital) de Tamchog Lakhang, que foi construído 
no século XVI por Druptho ThangThong Gyelpo, conhecido 
como o grande construtor de ponte de ferro. A caminhada 
até o monastério, cruzando a ponte pênsil de ferro, levará 15 
minutos. 

 Antes de chegar ao seu destino final do dia, haverá 
mais uma parada em Confluência, para visitação a 3 tipos di-
ferentes stupas. Você aprenderá sobre as diferenças entre as 
stupas nepalesa, tibetana e butanesa. 

Check in no hotel.

 Após o almoço, visite o Memoral chorten (1974), de-
dicado ao 3º rei do passado, Jigme Dorji Wangchuck. Visite 
também o mini zoológico de takins e conheça mais sobre este 
exótico animal que possui o corpo de uma vaca e a cabeça 
de um bode.
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O takin, é o animal nativo do Butão e 
apresenta aparência única. Algumas pessoas 
acreditam que este animal foi criado por 
Drukpa Kuenley, conhecido localmente como 
o Divino Homem Louco.

 

2º  Thimphu 

 Após o café da manhã, você será 
conduzido até a parte norte de Thimpu (30 
minutos de carro), de onde começará a cami-
nhada até o monastério de Tango. Será mais 
ou menos 1 hora de caminhada. Após esta 
atividade, siga novamente para Thimpu para 
o almoço. 

  Após o almoço, visite a escola de artes 
e artesanato, conhecida como a Escola de 
Pintura. Esta escola oferece cursos de 6 anos 
de pintura, desenho e escultura, assim como 
outros cursos com duração de 4 anos. Você 
terá a oportunidade de visitar várias salas de 
aula para observar as atividades dos alunos.

 Visite também os monastérios de 
Chang Gangkha, construídos durante o sé-
culo XIII por Phajo Drugom Zhigpo e continue 
sua visita até o Kuenselphodrang, comu-
mente conhecido como “O Local de Buda”, 
famosa atração turística que apresenta uma 
das estátuas mais altas de Buda sentado da 
região (51.5112 metros de altura). 

 Ao final da tarde, visite Trashichho 
Dzong, construído durante o século XVII por 
Shabdrung Nawang Namgyal, personagem 

que unificou Butão no passado.  Atualmente, 
Shabdrung Nawang Namgyal se tornou um 
escritório de administração e uma escola mo-
nástica. 

 Volta para Thimpu e tempo livre para 
visitar a cidade. 

 

3º Dia: Thimphu - Punakha

 Após um café da manhã bem cedo 
no hotel, você será conduzido até Punaka, 
parando brevemente no Passo de Dochula 
(3150 metros de altitude). Se o tempo es-
tiver claro, você encontrará lindas vistas do 
Himalaia. 

 Visite o  Druk Wangyel Chorten e suas 
108 stupas e Chhimi lakhang, também co-
nhecido como o templo da fertilidade, que 
pertenceu ao Divino Homem Louco (Drukpa 
Kuenley). Para chegar até Chhimi lakhang, 
são mais ou menos 1 hora de caminhada.

 Chegada em Punaka e check in no ho-



tel.

  Na parte da tarde, visite o famoso Punakha 
Dzong, o segundo dzong mais antigo do país, 
construído em 1637. Este dzong está localizado 
majestosamente `as confluências do rio Mo Chhu 
(rio de gênero feminino) do lado esquerdo, e Po 
Chhu (rio de gênero masculino) do lado direito. 
Foi construído por Shabdrung Nawang, figura im-
portante na história do país por ter unificado Bu-
tão no século XVII. Este dzong pegou fogo várias 
vezes no decorrer dos anos e já foi destruído por 
enchentes. A ‘última enchente ocorreu em 1994, 
causando inúmeros danos, mas este dzong foi 
completamente restaurado. 

 Atualmente, Punakha Dzong foi o local esco-
lhido para ser a residência de inverno de monges 
e figuras religiosas importantes como Jekhenpo. 
Thimpu foi a cidade escolhida para ser a residên-
cia de verão desses monges. 

Volta ao hotel. 

4º Dia: Punakha-Phobjikha-Punakha. (3-3 ½ 
hrs.). 

 Após café da manhã no hotel, siga para 
Gangtey Goemba para visitação de um monasté-
rio. O líder do monastério de Gangtey Goemba, é 
considerado a 9a reencarnação do famoso Terton 
Pema Lingpa, conhecido também como o descobri-
dor de tesouros. 

 O templo foi fundado em 1613 e construído 
mais tarde pela segunda reencarnação de Terton 
Pema Lingpa. Atualmente este prédio é uma esco-
la monástica privada. 

 Caminhe pela pequena vila de dirija-se até 
o vale de Phobjikha (2900mts), seguindo por uma 
trilha com duração de 2 horas (Serão 4 km de 
descida). O vale de Phobjikha é conhecido como 
sendo o local de nidificação do pássaro Black Ne-
cked Crane, que chega até região do Butão saindo 
do Tibet. 

 Volta a Punakha.

5º Dia: Punakha – Paro (3-4hrs)

 A viagem de Punaka com destino `a Paro 
começa cedo. Check in no hotel de Paro. 

 Na parte da tarde, visite o museu nacional 



e observe a torre de visitação do local, que foi destruída por 
um terremoto há 5 anos atrás e passou por restaurações.

 Após visitação ao museu, dirija-se ao Paro Rimpong 
Dzong, construído em 1646 por Shabdrung. Várias cenas do 
filme “O Pequeno Buda” foram gravadas neste local. Cami-
nhe por uma ponte antiga por 15 a 20 minutes até o local 
onde o motorista se encontrará. Tempo livre para explorar a 
cidade de Paro. 

6ºDia: Caminha até a atração mais famosa do país: Ti-
ger’s Nest (Taktsang monastery).

 Tiger’s Nest (traduzido como o ninho do tigre), fica `a 
900 mts do vale de Paro. Após café da manhã, você será le-
vado de carro até a base do Tiger’s Nest, de onde começará 
a caminhada (escalada) de 1 hora e 30 minutos por uma 
floresta de pino. Faça um intervalo em uma simpática casa de 
chá de onde você terá uma vista privilegiada. Mais 30 minu-
tos de caminhada e você alcançará o top desse lugar maravi-
lhoso. 

 Este monastério é o local divino de descanso do famo-
so guru Rinpoche na forma de Guru Dorji Dorlo. Acredita-se 
que 3 minutos de meditação dentro do Tiger’s Nest já é o 
suficiente para trazer sorte. Após a visita ao monastério, re-
torne até a casa do chá para almoço. 

Após o almoço, visite o monastério de Kitchu, uma das 
construções mais antigas do Butão, construído pelo rei tibeta-
no Songtsen Gembo durante o século VII. Condução de volta 
até o hotel. 

7º Dia:  Excursão pelo Passo Chelela (3890mts).

 O dia começa com 2h e 30 min de viagem. Se o tempo 
estiver claro, do Passo de Chelela você terá acesso `a vistas 
maravilhosas do Monte Jhomolhari (7300mt) and Jichu Drake 
(6700mt).  

 Caminhe até o topo da colina de onde você poderá ob-
servar a cidade inteira de Paro e a vila de Haa em um ângulo 
de 360 graus. No caminho de volta, você poderá caminhar 
também até um convento de freiras chamado Kila goemba 
(1-2hrs de descida do passo). 

Picnic para o almoço, embaixo do monastério e retorno 
para Paro. 

8o Dia: Volta pra casa

 Retorno ao Brasil de acordo com os horários de voos 
reservados. 



“MONTE SUA 
VIAGEM”
Organizamos viagens para todo o mundo e quanto 
mais difícil e desafiador for, para nós será melhor. Se 
você tem alguma ideia na cabeça e precisa de ajuda 
para desenvolver um plano de viagem ou apenas preci-
sa viabilizar o plano que você mesmo já preparou, en-
tre em contato

ANA GUSSO
ana@toptripviagens.com
Austrália: +61 433126136


