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BHUTAN ȘI NEPAL 

20 – 28 octombrie 2023 (10 zile) 

3499  Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Bhutan, ultimul mare regat din Himalaya, atrage prin magnificele peisaje montane, incredibila arhitectură și o cultura 
autentica, bine conservata și extrem de colorata. Un Shangri-La natural și diversificat, țara se află în mijlocul celui mai 
mare și impunător lanț montan din lume, Himalaya. Enigmatic și înconjurat în mit, Bhutan și-a păstrat arta și cultura 
intacte și le prezintă acum mândru vizitatorilor încântați de elementele de arhitectura bhutaneze, de forturile și 
mănăstirile cocoțate pe munți, de imaginile și sculpturile budiste pictate și sculptate în cel mai mic detaliu și mereu 
respectând arta și cultura acestui regat. 
Experiențe locale: 

✓ Cina tradițională de bun venit în Nepal însoțiăa de dansuri locale.   
✓ Introducere în obiceiurile religioase budiste și hinduse prin Kathmandu.  
✓ Superbele peisaje montane de la trecătoarea Dochu La.  
✓ Drumeția până la Tiger’s Nest, cea mai renumită mănăstire din Bhutan, devenită emblemă a regatului. 

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ---------------------------------------------------------------- 

V 20.10 BUCUREȘTI – DOHA 

 

 

S 21.10 DOHA – KATHMANDU 

D 22.10 KATHMANDU 

L 23.10 KATHMANDU – PATAN - BHAKTAPUR 

M 24.10 KATHMANDU – PARO – THIMPU 

M 25.10 THIMPU – PARO 

J 26.10 PARO, Tiger’s Nest (Paro Taktsang) 

V 27.10 PARO – KATHMANDU – NAGARKOT 

S 28.10 NAGARKOT – KATHMANDU – DOHA 

D 29.10 DOHA -  BUCUREȘTI 

--------------------------------------------------------------  PROGRAM DETALIAT  -------------------------------------------------------- 

Ziua 1 (vineri, 20.10.2023). BUCUESTI – DOHA 
• Ne întâlnim la ora 15:15  în Aeroportul Henri Coandă și zburăm spre Doha (17:15 - 21:45).  
• Escală și zbor de noapte spre Nepal (01:35 - 09:05). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (joi, 21.10.2023). DOHA – KATHMANDU 

• Sosire la Kathmandu, capitala Nepalului (1400 m altitudine) și transfer la hotel pentru cazare. 
• După câteva ore de odihnă veți face cunoștință cu celebrul cartier Thamel, unde vă puteți plimba printre magazine, 

tarabe și restaurante și veți intra deja în atmosfera orașului Kathmandu.  
• Seara cină tradițională cu dansuri nepaleze la un restaurant local. 

• Cazare în Kathmandu la hotel de 4* (Hotel Khantipur Village sau similar).  
• Mese: cină la restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (vineri, 22.10.2023). KATHMANDU 
• Vom face un tur al orașului Kathmandu, pentru a descoperi patrimoniul spiritual al Nepalului într-un decor de ev 

mediu, păstrat până în ziua de azi.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://kantipurvillage.com.np/
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• Dimineața vom vizita templul sacru de la Pashupatinath, unde au loc incinerările și unde veți vedea cunoscuții 
saddhu, asceții hinduși. Vom continua cu imensa stupă Boudhanath și templele budiste de lângă oraș.  

• Ne vom plimba cu ricșele prin oraș și vom vizita Durbar Square și templele din jurul său. Astfel veți pătrunde încet, 
încet în tainele vieții Nepalului, amestecându-vă printre pelerinii budiști și hinduși.  

• Vom petrece seara în cartierul Thamel. 
• Cazare în Kathmandu la hotel de 4* (Hotel Khantipur Village sau similar) 
• Mese: mic dejun.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (sâmbătă, 23.10.2023). KATHMANDU – PATAN - BHAKTAPUR 
• Ne vom îndrepta spre Patan (Lalitpur), unul dintre orașele importante din Valea Kathmandu, unde vom vizita 

Muzeul Patan, Templul Aurit și vom face un tur pietonal în centrul orasului.  
• Vom continua călătoria spre Bhaktapur, cel de-al treilea oraș istoric din Valea Kathmandu.  
• După-amiază vom reveni în Kathmandu, unde vom vizita Swayambhunath, numit și Templul Maimuțelor, construit 

în sec. 5 d.Hr. După ce vom admira priveliștea superbă asupra Văii Katmandu, vom coborî încet pe scara spre centrul 
orașului și vom petrece seara în cartierul Thamel. 

• Cazare în Kathmandu la hotel de 4* (Hotel Khantipur Village sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (duminică, 24.10.2023).  KATHMANDU – PARO – THIMPU 
• Transfer la aeroport pentru zborul cu Druk Air spre Paro, poarta de acces în Bhutan. Zborul până în Bhutan este o 

experiență în sine, oferind priveliști superbe.  
• De la aeroportul din Paro plecăm spre Thimpu, capitala Bhutanului (2320 m altitudine). Pe traseu ne vom opri 

pentru a vizita templul Tamchogg Lhakhang, la care se ajunge traversând faimosul pod suspendat peste Râul Paro.  
• După-amiază vom vizita orașul Thimpu, începând cu Memorialul Național Chorten, un important templu construit 

în 1974 în memoria celui de-al treilea rege al Bhutanului, Jigme Dorji Wangchuk considerat părintele Bhutanului 
modern.  Vom continua cu vizita la Tashicho Dzong, centrul administrativ și religios al Bhutanului, unde se află sala 
tronului regal, birourile guvernului, cea mai mare mănăstire a țării și sediul Sfinției Sale Je Khenpo, starețul șef din 
Bhutan.  

• Turul se va încheia cu o vizită la piața locală din Thimpu. Aici puteți degusta câteva produse locale, veți putea 
cumpăra amintiri din Bhutan și veți intra în contact cu localnicii.  

• Cazare în Thimpu la hotel 3* (Lemon Tree sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (luni, 25.10.2023).  THIMPU – PARO 
• Ziua începe cu o vizită la Buddha Dondernma, o gigantică statuie a lui Buddha (51,5 m înălțime, una dintre cele mai 

mari statui a lui Buddha din lume). Ne vom opri la oficiul poștal din Thimpu, unde puteți să realizați timbre 
personalizate, iar apoi vom vizita Muzeul de Textile cu impresionante piese aduse din toate regiunile regatului. 

• Ne vom îndrepta către trecătoarea Dochu La, una dintre cele mai frumoase trecători montane din lume, având o 
superbă priveliște către Himalaya. Drumul urcă printr-o pădure de pini și cedrii până la altitudinea de 3100 m, unde 
vom vedea grupul celor 108 chorten (elemente arhitecturale tradiționale tibetane, asemănătoare unor stupe), 
ridicate in cinstea celor 108 soldați care au murit în urma unor acțiuni militare din anul 2003. De asemenea vom 
vizita templul Druk Wangyal Lhakhang, superb decorat, construit în onoarea celui de-al patrulea rege al Bhutanului, 
Jigme Singye Wangchuck 

• Vom călători până la Paro, oraș istoric unde se găsesc câteva dintre cele mai sacre și vechi temple și mănăstiri din 
Bhutan. Prima oprire o vom face la Ta Dzong-ul din Paro, un fost turn de observație, în prezent Muzeul Național. 
Vom continua cu o plimbare până la Rinpung Dzong (Paro Dzong), mănăstire și fortăreață budhistă impresionantă, 
care găzduiește birourile administrative ale orașului Paro. Curtea interioară și galeriile de lemn sunt bogat decorate 
cu superbe picturi thangka și reprezentări ale lui Buddha.  

• Seara puteți face o plimbare pe bulevardul central al orașului Paro, unde veți întâlni numeroase magazine și mici 
tarabe. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://kantipurvillage.com.np/
https://kantipurvillage.com.np/
https://www.lemontreehotels.com/lemon-tree-hotel/thimphu/hotel-thimphu.aspx
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• Cazare în Paro  la hotel 3* (Hotel Paro Eco Lodge  sau similar.)  
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (marți, 26.10.2023).  PARO, Tiger’s Nest 
• Daca India are Taj Mahal-ul, iar Tibet-ul Palatul Potala, Bhutan are și el unul dintre cele mai incredibile monumente 

din zona sub-himalayană. Este vorba de Tiger’s Nest (Paro Taktsang), mănăstirea budista incredibil construită pe 
un colț de munte (se spune ca prea-cuvioșii călugări de acolo au zburat pe spatele unui tigru fermecat… dar restul 
dintre noi, trebuie să o luăm la pas pentru a ne cățăra acolo unde doar tigrii zboară). Traseul înregistrează o 
diferență de nivel de 900 de metri și urcarea este una frumoasă, dar destul de grea, însă merită întreg efortul.  

• La întoarcere ne vom deplasa la capătul văii pentru a vizita recent restaurata mănăstire fortificată Drukgyel Dzong. 
Construită de Zhabdrung Ngawang Namgyal în 1646 pentru a comemora o victorie militară asupra invadatorilor 
tibetani, acest dzong este celebru, fiind menționat încă din 1914 de National Geographic și gloria sa a fost păstrată 
chiar și după ce a fost distrus în mare parte de un incendiu.   

• Vom încheia ziua cu o vizită la templul Kyichu Lhakhang, care datează din sec. 7 și care este emblematic pentru 
introducerea budismului în Bhutan.   

• Cazare în Paro  la hotel 3* (Hotel Paro Eco Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (miercuri, 27.10.2023).  PARO – KATHMANDU – NAGARKOT 
• Dimineața ne vom lua La Revedere de la Bhutan - transfer la aeroport pentru zborul spre Kathmandu.  
• De la aeroportul din Kathmandu vom pleca către Nagarkot, un sat de munte tradițional, situat la 2200 m altitudine , 

un loc ideal pentru a admira masivul Himalayan, dominat de Muntele  Everest.  

• Cazare în Nagarkot la hotel 4* (Mystic Mountain Nagarkot sau similar). 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (joi, 28.10.2023).  NAGARKOT – KATHMANDU – DOHA 
• Trezire dimineața devreme pentru a admira răsăritul de soare privind spre Everest.  
• După micul dejun transfer spre Kathmandu, unde veți petrece restul zilei explorând cartierul Thamel.   

• Seara transfer la aeroport pentru zborul spre Doha (20:20 - 22:35). 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (vineri, 29.10.2023). DOHA – BUCUREȘTI  

• Zbor de noapte spre Bucuresti (02:05 - 07:00).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

20 – 28.10.2023  3499€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 10 persoane.  
**Supliment cameră single 450 €/pers. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Doha – Kathmandu și retur; 
✓ Transport local cu avionul: Kathmandu – Paro și retur; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 7 nopți cazare cu mic dejunuri incluse la hoteluri de 4* in Nepal și 3* in Bhutan; 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.bhutanecolodges.com/paro-eco-lodge-coming-soon
https://www.bhutanecolodges.com/paro-eco-lodge-coming-soon
https://www.hotelmysticmountain.com/
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✓ Mese: mic dejun in Kathmandu si Nagarkot , pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) pe durata călătoriei în 
Bhutan  

✓ O cină tradițională in Kathmandu; 
✓ Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
✓ Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport – hotel -aeroport  și în alte zile conform programului; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
✓ Ghizi locali vorbitori de limba engleză, conform programului; 
✓ Taxa de viză pentru Bhutan  
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Taxa de viză Nepal: 30 $/persoana pentru  2 intrări (se obține pe aeroport la sosirea în Nepal); 
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi; 
x Asigurarea medicală obligatorie; 
x Asigurarea storno opțională, dar recomandată - se încheie în aceeași zi cu contractul turistic. 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 

cu minimum 30 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul revenirii în țară; Vă rugăm să vă 
asigurați că documentele de călătorie nu prezintă urme de deteriorare a elementelor de siguranță și că aveți 2 pagini 
libere pentru aplicarea ștampilei. Nu sunt acceptate pașapoartele temporare. 
 
OBSERVAȚII: 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt în euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 10 persoane. În cazul în care nu se 
întrunește numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această 
condiție este acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și 
nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal 
cu numărul minim de participanți pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția 
poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate 
din valoarea totală a excursiei: 

✓ nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
✓  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 
✓  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
✓  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
✓  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu 
propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale 
de penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 
prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 
✓ 40 % dacă retragerea se face cu 65 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 64 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările 
respective.  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii 
la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere 
duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita 
disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție ( evenimente, congrese, conferințe, târguri etc. ) agenția poate opera modificări în structura 
programului, fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu 
este responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării 
orarului de zbor, întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în 
sarcina companiei aeriene.  

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de 
avion.                                                   

• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de 
trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se 
face răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic 
(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a 
indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate 
documentele solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din 
cauza timpului scurt până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor 
pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul 
autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la 
orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, 
mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile 
variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru procesarea vizelor nu se 
ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite documentele la timp / 
nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are obligația de 
a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal 
pe care fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul  și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în 
restaurantul bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la 
începutul până la sfârșitul croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul 
vasului. Seara, fiecare cabină primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, 
spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea 
diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai 
scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare / exterioare sau cu balcon, din categoria 
celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se nominalizeaza cu cel mult o săptămână 
înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri legate de acest aspect. De 
asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o categorie 
inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă la 
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răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism 
aflat la bord sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul 
notarial al  părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de 
deces ); c) însoțiți de un adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii 
care nu au carte de identitate, vor clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte 
de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara 
Uniunii Europene și pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face 
pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au 
nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite 
state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să 
consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau vă consultași în această privință cu 
agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea de Identitate anulată 
de autorități (perforată/ tăiată).  

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de 
călătoria cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al 
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions . 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile 
Generale de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
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