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DESTAQUES DO ROTEIRO: TIBET – Extensão a Lhasa
PALÁCIO POTALA
O palácio foi residência de inverno do Dalai Lama desde o
século VII. Construído a uma altitude de 3700 metros
acima do nível do mar, possui vastas muralhas interiores
com filas retas de inúmeras janelas. Nas suas
dependências existem muitas pinturas ricamente
decoradas com trabalhos de joalheria e outros
ornamentos. O palácio foi declarado Patrimônio Mundial
da Humanidade pela UNESCO, em 1994.

MONASTÉRIO SERA
Já abrigou cerca de 5 mil monges, hoje essa população foi
reduzida em 90%. Entre 15h00 e 17h00 (exceto aos fins de
semana) ocorre o debate dos monges, eles discutem sobre
religião e filosofia. As capelas costumam fechar às 15h00,
então vale a visita das capelas primeiramente, e depois o
debate. Para os estrangeiros, mesmo sem entender nada o
que os monges dizem, observá-los é uma experiência
bastante interessante.

MONASTÉRIO JOKHANG
Considerado a catedral do budismo tibetano. A imagem
do Buda Dourado neste templo é a mais reverenciada do
Tibet. Pela manhã, apesar do templo ser bastante
movimentado, a visitação é interessante para observar os
peregrinos fazendo suas orações.

MONASTÉRIO NORBULINGKHA
A 3 km a oeste do Palácio Potala, fica em um parque
muito bem cuidado com grande área verde. Funcionava
como a antiga residência de verão do Dalai Lama. O
agradável parque contém vários palácios e capelas. O
ponto alto é o Novo Palácio de Verão (Takten Migyü
Podrang), construído pelo atual (14º) Dalai Lama.

MERCADO BARKHOR
O Barkhor Bazar é uma grande praça no centro de
Lhasa, com muitas lojas com artesanatos, produtos
típicos tibetanos e também estrangeiros. Nesta praça
também está localizado o Monastério Jokhang.

Consulte seu agente de viagens

TIBET – Extensão a Lhasa
4 dias

2019
Saídas: Às terças-feiras e aos sábados no tour regular, ou diárias em base privativa.
Roteiro: Lhasa.

1º Dia – .../ Lhasa
[-,-,-]
Chegada em Lhasa, recepção e traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Lhasa, capital da região autônoma do Tibet é
o centro político, religioso e econômico do país.
2º Dia – Lhasa
[C,A,-]
Dia todo de passeio pela cidade, com visita ao Palácio
Potala e ao Monastério Sera, localizado a 5 km ao norte
de Lhasa, um dos mais importantes e mais visitados do
Tibet. O Palácio de Potala recebeu seu nome em
referência ao Monte Potala. O lugar foi usado como
refúgio de meditação pelo Rei Songtsen Gampo que
construiu, em 637, o primeiro palácio em homenagem à
sua noiva, a Princesa Wen Cheng, da Dinastia Tang da
China. Construído a uma altitude de 3700 metros acima
do nível do mar, possui vastas muralhas interiores com
filas retas de inúmeras janelas. Nas suas dependências

existem muitas pinturas ricamente decoradas com
trabalhos de joalheria e outros ornamentos. O palácio foi
declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela
UNESCO, em 1994. Visita ao Monastério Seta, o segundo
mais importante do Tibet.
3º Dia – Lhasa
Dia todo de passeio, com
considerado a catedral
Monastério Norbulingkha
uma grande variedade
tibetanos.

[C,A,-]
visita ao Monastério Jokhang,
do budismo tibetano, ao
e ao Mercado Barkhor, com
de produtos e artesanatos

4º Dia – Lhasa/ ...
[C,-,-]
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Lhasa.
Fim dos nossos serviços.

Observações:
- No tour regular (categoria standard), saídas às terças-feiras e aos sábados. A primeira saída será no dia 2 de abril e a
última saída em 26 de outubro 2019, após esta data não há operação.
- No tour privativo (categoria superior), saídas diárias de abril a outubro.
- De novembro a março não há operação deste roteiro.
- Programação sujeita a disponibilidade.
- Para o visto do Tibet será necessário enviar a documentação no mínimo 30 dias antes do embarque (cópia colorida do
passaporte, cópia do visto Chinês e informar a profissão do passageiro).
Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo Passageiro/Agência:
- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar ao Tibet.
- Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela.
*Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.
* A qualquer momento e sem prévio aviso poderão ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* A obtenção de toda a documentação exigida para esta viagem é de exclusiva responsabilidade do passageiro.

Pacote Inclui:
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares, conforme a categoria escolhida.
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
- Serviços com guia local falando inglês.
- Traslados e passeios (regulares ou privativos), conforme a opção escolhida.
- Visto do Tibet.
Pacote Não Inclui:
- Parte aérea internacional.
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Seguro de viagem.
- Early check-in ou late check-out nos hotéis.
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Despesas com documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Noites

STANDARD
(tour regular)

SUPERIOR
(tour privativo)

Lhasa

3

Tse Dang
Gang-Gyan
Tashi Norta

Four Points by Sheraton

PARTE TERRESTRE
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
SAÍDAS EM 2019
(início em Lhasa)

Apartamento

CATEGORIA STANDARD

CATEGORIA SUPERIOR

TOUR REGULAR

TOUR PRIVATIVO

(SAÍDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS E
AOS SÁBADOS)

(SAÍDAS DIÁRIAS)

Abril a Junho

Em apartamento duplo
Suplemento Single

1.072,00
328,00

1.253,00
459,00

Julho a Outubro

Em apartamento duplo
Suplemento Single

1.072,00
328,00

1.293,00
506,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e condições gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. **

