
Six Senses Butão - Reino da Felicidade 

05 Noites 

 

 

 
 

Explore os vales de Thimphu, Punakha e Paro com um guia particular, visitando antigos mosteiros, montanhas 
majestosas e muito mais deste Reino do Himalaia de alta altitude. 
 
A partir de  
USD 2.650,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Um reino do Himalaia, o Butão é rico em cultura, tradição e espiritualidade que foram cuidadosamente 
guardadas e preservadas. O Six Senses Bhutan é composto por cinco chalés situados em locais íntimos e com 
design exclusivo, com suítes e vilas espaçosas. 
 
Destaques: 
Mimo local - Exclusividade Just Tur; 
40% de desconto; 
Flexibilidade para viagem até 2024; 
Voucher de USD 500 por vila para utilizar no SPA ou em atividades extras nos hotéis. 
 
 
 
 
 
  



 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Paro > Six Senses Thimphu 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Paro e traslado de uma hora, passando por montanhas ricas e arborizadas 
pontilhadas de mosteiros e templos na rota até chegar a Thimphu, capital. 
 
A uma altitude de 7.700 pés (2.200 metros), Thimphu fica em um vale íngreme e é a única cidade do mundo sem 
um único semáforo. 
 
O hotel: 
Six Senses Thimphu,  “Palácio no Céu”, está situado bem acima do fundo do vale, com vista para pomares de maçã 
e jovens florestas de pinheiros. Com vistas cativantes sobre o Buda Dordenma, o Buda sentado mais alto do mundo 
com 170 pés (52 metros), o local oferece um refúgio perfeito da capital e ainda está perto o suficiente para 
explorar suas muitas atrações. 
 
Recomendamos atividades com ritmo mais lento no primeiro dia, conforme você se ajusta à altitude. Se os níveis 
de energia permitirem, desça até a cidade e caminhe com seu GEM pelas ruas e mercados animados de Thimphu. 
Pare em Zorig Chusum (O Instituto Nacional das 13 Artes e Ofícios) para descobrir as inúmeras formas de arte do 
Butão antes de cruzar a rua para visitar o Museu do Patrimônio Folclórico, que oferece uma visão da vida diária do 
Butão no passado. Depois, crie seu próprio selo no National Post Office! 
 
Não perca uma visita ao Tashi Chho Dzong, o impressionante mosteiro e fortaleza budista de Thimphu, que 
atualmente abriga a sala do trono e os escritórios de Sua Majestade, o Rei do Butão, bem como o chefe da ordem 
religiosa do país. 
 
Retorne ao chalé e relaxe no Dotsho (banho de pedras quentes do Butão com ervas) no spa seguido por uma 
massagem jet-lag antes do jantar no restaurante exclusivo Namkha, que oferece vistas sobre os lagos refletivos do 
chalé às luzes cintilantes do vale abaixo. Acomode-se no conforto da sua suíte ou villa para uma merecida noite de 
descanso. 
 
2° dia - Six Senses Thimphu > Six Senses Punakha 
Pela manhã oportunidade de subir a Thimphu e desfrutar de uma sessão opcional de ioga no pavilhão de oração do 
chalé. Antes da saída para Punakha, desfrute de um farto café da manhã nos lagos refletivos do chalé, com vista 
para o vale abaixo. 
 
A jornada do dia será até  Punakha através do icônico Passo de Dochula. Em um dia claro e ensolarado, há 
possibilidade de desfrutar de vistas espetaculares dos picos do Himalaia enquanto sobe em direção ao desfiladeiro. 
A uma altura de 10.000 pés (3.050 metros), há vistas impressionantes do vale coberto de nuvens e 108 chortens 
nas encostas (santuários budistas). Seu guia encontrará um local tranquilo para desfrutar de um piquenique 
rodeado pela natureza no caminho. Continuação até o belo Vale de Punakha. 
 
Pouco antes de Punakha, faça uma caminhada de peregrinação a Chimi Lhakhang, um templo da fertilidade 
construído em 1499 DC dedicado ao “Divino Louco”, Drukpa Kunley, um monge brilhante, mas namorador do 
século 14, com uma queda por vinho e mulheres. Este templo é conhecido como uma visita obrigatória para casais 
que planejam constituir família e que vêm com a esperança de receber uma bênção. A vila adjacente tem algumas 
das pinturas falais mais surpreendentemente gráficas em homenagem ao santo em suas casas e lojas. 
 
Devido à altitude inferior de 4.265 pés (1.300 metros), Punakha oferece um clima mais quente e é o destino de 
inverno preferido de muitos butaneses. Na chegada ao vale entre em uma roda de orações para dar sorte antes de 
cruzar uma dramática ponte suspensa com bandeiras de orações budistas coloridas. Pare no meio do caminho para 
um momento meditativo e sinta o som do rio correndo lá embaixo. 



 
Da ponte você pode optar por se deliciar com coquetéis no final da tarde à beira do rio em um arrozal. Assista ao 
pôr do sol e faça um lanche com iguarias locais, como rolinhos primavera frescos e dzao (arroz do Butão 
estourado). 
 
Depois disso, são 20 minutos de carro pela paisagem exuberante do Vale de Punakha enquanto você sobe para o 
chalé Six Senses. 
 
O hotel: 
Este chalé espetacular tem um toque rural mais rústico complementando o clima mais quente de seus arredores e 
oferece vistas deslumbrantes do vale repleto de campos de arroz e pontilhado de casas de fazenda tradicionais. 
 
Faça o check-in na aconchegante 'Flying Farmhouse' do Six Senses Punakha, uma estrutura de madeira em balanço 
que serve como um lounge com vistas deslumbrantes da piscina aquecida do chalé e dos arrozais em terraço 
abaixo.  
Se o tempo permitir, o jantar será servido à beira da piscina. 
 
3° dia - Six Senses Punakha 
Esta manhã começa com uma caminhada pelos arrozais em socalcos enquanto você sobe em direção a Chorten 
Ningpo, um mosteiro que data do século 17, uma caminhada moderada de 2,5 horas. Visite a vila de Kabasa no 
caminho com sua escola, mosteiro e casas de fazenda típicas do Butão. 
 
Continue subindo em direção a Chorten Ningpo, onde além das vistas dramáticas, você pode descobrir uma 
estátua de Maitreya, o futuro Buda, com imagens que seguem a linhagem dos grandes lamas (gurus). Seu guia 
contará para você a lenda da lenha em chamas lançada pelo “Divino Louco” para subjugar um rebelde demônio 
local. 
 
Recompense-se com uma xícara fumegante de chai servida em uma sala aberta. Se for o momento certo, você 
pode encontrar um ritual de bênção em andamento e experimentar os sons sobrenaturais de monges cantando 
em uníssono, acompanhados por batidas rítmicas de tambores e trompas. 
 
No caminho de volta ao chalé, pare para visitar a casa de Aum Tshewang e provar seu ara caseiro (bebida alcoólica 
do Butão). Sugerimos não mais do que duas fotos! O almoço de hoje é um delicioso conjunto de Thali do Butão 
servido ao ar livre no pátio do chalé. Se você nunca experimentou o emi datshi, o prato nacional incendiário de 
pimentão e queijo do Butão, agora é sua chance! 
 
Esta tarde, explore o belo Punakha Dzong, conhecido oficialmente como Pungtang Dechen Phodrang Dzong, ou "O 
Palácio da Grande Felicidade". Localizado na junção dos rios Pho Chuu (pai) e Mo Chuu (mãe) no Vale Punakha-
Wangdue, a majestosa estrutura do dzong tem seis andares de altura. O segundo dzong mais antigo do Butão, 
serviu como sede do governo do Reino até a época do segundo rei e hoje é a casa de inverno de Je Khempo, abade 
chefe do Butão, junto com um séquito de cerca de 1.000 monges. 
 
Depois, você pode optar por andar de bicicleta ou fazer rafting ao longo do rio próximo ao dzong ou relaxar no 
chalé. 
 
Esta noite, nossos chefs irão preparar um delicioso menu indiano no Ari, o restaurante exclusivo do chalé, ou você 
pode escolher um churrasco à beira da piscina. 
 
 
4° dia - Six Senses Punakha > Six Senses Paro 
Esta manhã refaça seus passos de volta a Paro seguindo para oeste sobre o Passo Dochula em direção a Simtokha 
Dzong, o primeiro dzong do Reino, construído em uma crista estratégica com vista para o Vale Thimphu em 1629. 



Este pequeno dzong, muitas vezes esquecido, é um deleite para os amantes da arte com sua Santuário lindamente 
decorado com bandeiras religiosas coloridas, pinturas murais e oferendas ornamentadas de altar. 
 
Continue até a Ponte Chuzom na confluência dos rios Wang Chhu e Pha Chhu e veja três santuários próximos com 
arquitetura butanesa, tibetana e nepalesa. Chegando em Paro, visite Rinpung Dzong que se traduz diretamente 
como “fortaleza sobre pilhas de joias”. Este dzong é um exemplo impressionante da arquitetura clássica do Butão e 
também é onde o Paro Tshechu (festival) anual é realizado. 
 
A partir daqui, é uma curta caminhada em declive até Nyamai Zampa (uma ponte tradicional em balanço) 
construída em 1525 para conectar o dzong com a cidade de Paro. Atravesse a trilha da ponte sobre o rio Paro e 
prossiga para o Museu Nacional de Paro, que exibe uma coleção impressionante de thangkas antigas e modernas 
(pinturas do budismo tibetano em algodão) e uma galeria histórica que abriga uma coleção de máscaras de 
festivais temíveis. 
 
Em seguida, dê um passeio até o rio com sua joia e teste sua força e habilidades com o arco e flecha, o colorido 
esporte nacional do Butão. Não se esqueça de adotar o costume local de cantar, dançar e distrair seu oponente 
para obter vantagem. 
 
A partir daqui, são 20 minutos de carro por uma estrada de alta montanha, passando por vistas deslumbrantes do 
vale abaixo no caminho para o chalé. 
 
O hotel: 
Six Senses Paro está situado a uma altitude de 9.500 pés (2.900 metros) no terreno de uma fortaleza em ruínas do 
século 15. As ruínas de pedra e vistas do vale abaixo fornecem um cenário dramático para a sua estadia. Há 
passeios agradáveis para serem realizados nas proximidades através de florestas de pinheiros e uma série de 
pequenos mosteiros pouco conhecidos que valem uma visita e apenas a alguns minutos a pé da pousada. 
 
Respire o ar fresco da montanha com um coquetel antes do jantar no pátio. 
 
Esta noite, será servido um menu delicioso no Jangko, que incorpora ingredientes da fazenda orgânica Six Senses. 
 
5° dia - Six Senses Paro 
Seu dia começa com um café da manhã para aumentar a energia antes de partir para Taktsang Goemba (mosteiro), 
mais conhecido como “Ninho do Tigre”. Um dos ícones culturais mais importantes do Reino, este mosteiro 
altamente venerado foi construído em um penhasco íngreme a cerca de 2.950 pés (900 metros) acima de Paro e é 
visível do fundo do vale. 
 
Seu GEM irá caminhar com você até o mosteiro e compartilhar histórias de sua história ao longo do caminho. 
Aprecie a paisagem maravilhosa através de florestas de pinheiros que são decoradas com musgo e bandeiras de 
oração. Ouça o som das rodas de oração girando e deixe suas boas intenções amarrando sua própria bandeira de 
oração e deixe o vento levar bênçãos e orações por todo o Butão. Durante o tempo mais frio, as nuvens 
geralmente envolvem o mosteiro, destacando sua santidade e isolamento. Para o almoço, um piquenique pode ser 
organizado e apreciado ao ar livre. 
 
Se os níveis de energia e o tempo permitirem após a descida, visite o colorido Kyichu Lhakhang, um santuário do 
século 7 e uma das estruturas religiosas mais antigas do Reino. É uma joia absoluta para historiadores e 
conhecedores de arte e dizem ter duas laranjeiras mágicas que dão frutos durante todo o ano. 
 
Retorne ao chalé e dê uma curta caminhada até o Mosteiro Samteling do século 15, situado próximo ao nosso 
chalé. O templo de um único andar foi construído no estilo tradicional do Butão usando pedra e madeira e 
apresenta estátuas, bem como belas pinturas de santos budistas. Reflita sobre seu tempo no Reino ao acender 
lâmpadas de manteiga auspiciosas e receber bênçãos dos monges residentes. A luz das lâmpadas de manteiga 



representa a sabedoria da mente desperta e diz que dispersa as trevas; uma maneira significativa de encerrar seu 
tempo no Reino. 
 
No final da tarde, prepare seu corpo para a jornada adiante com uma sauna opcional, mergulho frio e massagem 
profunda no spa. 
 
Esta noite, nossos chefs irão preparar um menu indiano especial para você ou, para uma experiência 
verdadeiramente memorável, você pode jantar sob um dossel de estrelas ao lado das ruínas de pedra de um dzong 
do século 15 no terreno do chalé (mediante solicitação). 
 
Vista-se com roupas tradicionais do Butão (um gho para um homem e um kira para uma mulher) para 
complementar a atmosfera com velas projetando sombras nas paredes de pedra. Música ao vivo, danças 
folclóricas e um menu tradicional do Butão são os destaques da noite. 
 
6° dia - Six Senses Paro 
Café da manhã no hotel. 
Finalize suas malas e diga adeus aos seus anfitriões butaneses antes de sair do chalé. 
Assistência e traslado de 30 minutos ao aeroporto. 

 

  INCLUI 
 

05 noites de hospedagem em Suíte Lodge combinados entre Thimphu, Punakha e Paro; 
Pensão completa, nos restaurantes e piquenique outdoor; 
Bebidas não alcoólicas e itens não alcoólicos no frigobar; 
Lavanderia; 
Wi-Fi nas Suites e Villas; 
Transporte, guia/motorista falando inglês; 
Todas os tickets e taxas de entrada nos monastérios, monumentos, parques de acordo com o itinerário; 
USD 500 de voucher por vila para SPA ou em atividades extras nos hotéis; 
Kit Just Tur 
 
Tarifa não inclui: 
Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 
 



VALORES 
 

  Alta temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 6.320,00 USD - P 3.160,00 USD - P 2.633,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Thimphu - Six Senses Thimphu (Lodge Suite)  
Punakha - Six Senses Punakha (Lodge Suite)  
Paro - Six Senses Paro (Lodge Suite)   

 

 

  Alta temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 7.052,00 USD - P 3.526,00 USD - P 2.877,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Thimphu - Six Senses Thimphu (Upper Lodge Suite)  
Punakha - Six Senses Punakha (Upper Lodge Suite)  
Paro - Six Senses Paro (Upper Lodge Suite)   

 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 5.252,00 USD - P 2.650,00 USD - P 2.276,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Thimphu - Six Senses Thimphu (Lodge Suite)  
Punakha - Six Senses Punakha (Lodge Suite)  
Paro - Six Senses Paro (Lodge Suite)   

 

  Baixa temporada 



Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 5.958,00 USD - P 2.982,00 USD - P 2.513,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Thimphu - Six Senses Thimphu (Upper Lodge Suite )  
Punakha - Six Senses Punakha (Upper Lodge Suite )  
Paro - Six Senses Paro (Upper Lodge Suite )   

 
  

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 

CONDIÇÕES:  
 
Validade: 31/12/2024 - exceto datas de black-out 26/12/20-01/01/21 e 26/12/21-01/01/22; 
Criança: Cortesia para crianças de 0 a 5 anos. Para crianças de 6-11 anos o valor do pacote fica US$ 793,00; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Política de reserva flexível: Uma vez confirmado, mais duas mudanças de data são permitidas com antecedência de 
até 60 dias antes do check in; 
CANCELAMENTOS E PAGAMENTOS: O pagamento total é exigido no momento da confirmação e não é 
reembolsável. 
Mudanças de data são permitidas com notificação prévia. Alterações de última hora devido a Force Majeur e Covid 
relacionadas questões (fechamentos de fronteiras, cancelamentos de voos) estão isentos de notificação. 
 
Notas importantes:  
A oferta acima é aplicável apenas para novas reservas feitas até 31 de dezembro de 2020. 
A oferta acima é aplicável apenas para novas reservas e não para reservas canceladas ou remarcadas. 
A oferta acima NÃO PODE ser acumulada com outras promoções. 
A oferta acima é aplicável apenas para cidadãos brasileiros. A oferta está disponível apenas através de parceiros 
selecionados - operadores de turismo. 
A oferta acima não se aplica a conferências ou reuniões. 



Máximo de três hóspedes por suíte. 
As datas da viagem devem ser confirmadas em 2021 (prazo para confirmação das datas da viagem). 
 
Baixa temporada: 01junho-31agosto2021 e 01 dezembro-28fevereiro2022; 
Alta temporada: 01março-30maio2021 e 01setembro-30novembro2021. 

Triplo: Cama cama extra - Os subsídios para pessoa extra incluem pensão completa e estão sujeitos à capacidade 
da suíte / villa padrão). 

As bebidas alcoólicas são excluídas e cobradas com base no consumo; Experiências gastronômicas, incluindo noites 
temáticas, refeições no quarto, mesa do chef e refeições no destino terão custos adicionais. 

 


