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Des de  

1660€ 

 
GC 1881 

Nepal 14 (dies) 

El reialme de l’Himalaia al complet 

 

Considerat un dels millors destins del món, el reialme de l’Himalaia no és només el paradís de senderistes i escaladors, amb 

l’Everest i l’Annapurna, sinó també el bressol del budisme, amb pobles de muntanyes, una extraordinària vall de temples 

ancestrals (Kathmandú, Patan, Bhaktapur) i selves amb fauna salvatge (PN de Chitwan).  

 
 

 

Ruta Itinerari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preus i condicions en base a 2 persones: 

Dia 1.- Arribada a Kathmandú i trasllat a l’hotel. 

Dia 2.- Excursió a l’estupa de Swaymbhunath. Kathmandú i la 

plaça Durbar. Finalment Patan i la seva Durbar square. Nit. 

Dia 3.- Sortim cap al temple de Pashupatinah, l’estupa de 

Boudanath i la ciutat medieval de Bhadgaon (Bhaktapur) amb la 

plaça Durbar. Arribada i nit a Nagarkot. 

Dia 4.-Trasllat fins a Daman en un recorregut escènic de 

l’Everest i les muntanyes. Nit a Daman. 

Dia 5.- Trasllat fins al PN Chitwan. Nit. 

Dia 6.- Activitats a Chitwan: safari en elefant, passejada per la 

jungla, recorreguts en canoa, observació d’aus. Nit. 

Dia 7.- Trasllat a Lumbini, lloc de naixement de Buda i visita. Nit. 

Dia 8.- Visites a Lumbini i arribada a Tansen. Nit. 

Dia 9.- Visita de Tansen i arribada i nit a Pokhara. 

Dia 10.- A primera hora anem a Sarangkot per veure la sortida 

del sol sobre les muntanyes. A Pokhara: Phewa lake, David´Fall, 

temple Bindybasini, gorges de Seti Gandaki, World Peace 

Pagoda, antic basar, museu nepalí. Nit. 

Dia 11.- Avui farem un trek panoràmic de 3-4 hr. Nit a Pokhara. 

Dia 12.- Tornada a Kathmandú per carretera. Nit. 

Dia 13.- Dia lliure a la capital i tots els seus punts d’interès. Nit. 

Dia 14.- A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. 

Inclou:  allotjament 3 estr. amb esmorzar, pensió completa a 

Chitwan, activitat de safari, transport aire condicionat amb 

conductor-guia de parla anglesa en privat, totes les visites 

indicades amb tickets d’entrada, assistència del nostre receptiu.. 
 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al 

teu viatge) despeses personals, assegurança de cancel.lació i 

mèdica (opcional), dinars/sopars.  
 

 

Suplement 4 estrelles: des de 370€ X 2 

Vol domèstic Pokhara-Kathmandú: 125€ X 2 aprox 
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                                   Bhaktapur 


