
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viagem para o Nepal 
Desde 14 a 25 de Novembro de 2020 

Passeio no Grupo 
Acompanhados por Scott Kamadon e Maria Mercedes Cibeira 

 
 

Nesta viagem, estaremos acompanhados por Scott Kamadon para 
ancorar o raio azul metatrônico de Kamadon nos Himalaias.    

 
Este trabalho de luz foi indicado a Scott pela Hierarquia Espiritual, a fim 
de poder ancorar as codificações da ascensão metatrônica de Kamadon 

no chakra da coroa da Terra, a fim de ajudar a humanidade nesse ciclo de 
mudança e evolução que estamos vivendo. 

 
Viagem exclusiva para Mestres Kamadon grau 33 do Método 

Melchizedek de todo o mundo (praticantes de Nível 3 em diante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ITINERÁRIO DETALHADO: 
  
Dia 01 – 14 de Novembro:  

KATMANDU 

Chegada a Katmandu, recepção e traslado ao hotel.  

Dia livre para receber os viajantes que chegam de diferentes países.  

Reunião de grupo para conhecer-se, apresentar-se e jantar de boas-vindas. 

Noite em Katmandu 

 

Dia 02 – 15 de Novembro: 

KATMANDU – NAGARKOT 

Café da manhã no hotel 
Vamos dedicar o dia a visitar: 

 Boudhanath, o maior Stupa da Ásia, é por isso que merece uma visita. É impressionante ver como centenas de 
peregrinos giram em torno da Stupa girando os rolos de oração. 

 Pashupatinath: é um dos templos hindus mais importantes do deus Shiva no mundo, na verdade é considerado 
o mais sagrado entre os templos de Shiva (Pashupati: Deus dos animais” uma característica inerente a este 
deus). 

 Bhaktapur: é a terceira cidade-estado medieval do vale de Katmandu. Conta com três vagas cheias de templos: 
Durbar Square, Taumandhi Tole e Tachupal Tole. 

Depois do passeio viagem para Nagarkot. 
Noite em Nagarkot 

 

Dia 03 – 16 de Novembro: 

NAGARKOT – PHARPING 

Café da manhã no hotel  

Vamos dedicar o dia a visitar: 

 Patan: é uma das mais antigas cidades budistas do mundo. A cidade, conhecida como “a cidade dos telhados de 

ouro”, é uma das mais visitadas do país e possui muitos monumentos. 

 Pharping um oásis de paz onde observar o modo de vida tradicional em seu estado mais puro; uma das 

experiências mais gratificantes é, como faremos, permanecer em um de seus muitos mosteiros budistas. 

Noite em Pharping - Mosteiro Neydo 

 

Dia 04 – 17 de Novembro: 

PHARPING – KATMANDU  

Café da manhã no hotel  

Hoje vamos participar da cerimônia de ritual diário. 

Visitaremos a Caverna Asura: uma das cavernas onde Padmasambhava meditou, que teria sido o responsável por levar 

o budismo ao Tibete no século VIII. 

Após visitaremos Swoyambhunath é um antigo complexo religioso que se fica no topo de uma colina no vale de 

Katmandu. O lugar também é conhecido como “o temple dos macacos”; pela quantidade que há deles, considerados 

sagrados, vivem na área noroeste do temple. O nome tibetano do lugar significa “Árvores sublimes” devido à grande 

variedade de árvores nesta colina 

Após o passeio, viagem para Katmandu. 

Noite em Katmandu. 

 

Dia 05 – 18 de Novembro: 

KATMANDU – LUMBINI  



 
Café da manhã no hotel. 

No horário designado, traslado o aeroporto para tomar um vôo com destino a Lumbini. 

Recepção e traslado para visitar o Jardim Sagrado, local de nascimento de Buda. 

Após o tour, traslado ao hotel. 

Noite em Lumbini 

 

Dia 06 – 19 de Novembro: 

LUMBINI  

Café da manhã no hotel. 
Dedicaremos o dia a visitar os mosteiros de Theravada e Mahayana, duas maneiras de interpretar o budismo e cada 
uma das quais seguem determinados países. Países como Laos, Tailândia ou Myanmar são budistas da escola 
Theravada, enquanto a China, Japão ou Coreia do Sul pertencem à segunda dessas escolas. 
Após o tour, traslado ao hotel. 
Noite em Lumbini 
 

Dia 07 – 20 de Novembro: 

LUMBINI 

Café da manhã no hotel. 

Hoje nós visitaremos lugares importantes para os budistas em torno de Lumbini: 

 Tilaurakot: a antiga capital do Reino Shakya, que era o reino do pai de Buda, com restos do muro de fortificação 

com portas e restos da cidadela; o príncipe Siddhartha viveu aqui até os 29 anos de idade; site na Lista Tentativa 

do Patrimônio Mundial. 

 Niglihawa: local de nascimento de Kanakmuni, que foi um dos quatro Budas da era Bhadrakalpa (que é um 

período longo e incomensurável de tempo para os sábios, e também é a era atual); o local tem um pilar 

quebrado eriguido pelo imperador Asoka em 249 aC. C. 

 Gotihawa: são os restos de um pilar de Asoka para marcar o local de nascimento de Krakuchhanda; 

Krakuchhanda também foi um dos quatro Budas do período Bhadrakalpa 

 Kudan: local onde Buda conheceu seu pai, mãe, esposa e filho pela primeira vez após sua demissão; seu filho 

Rahul foi ordenado pelo discípulo mais venerado de Buda. 

Após o passeio, retorne ao hotel. 
Noite em Lumbini 

 

Dia 08 – 21 de Novembro: 

LUMBINI – POKHARA 

Café da manhã no hotel. 
Pela manhã, partida para Pokhara pela estrada (239km/7 horas), no caminho visitaremos Ramagrama, a única estupa 
que contem as relíquias do corpo sagrado do Buda Siddhartha. É um local de grande importância arqueológica e de 
peregrinação, pois acredita-se que a stupa é a única que não foi interferida pelo imperador Asoka no século III aC. C. e, 
portanto, ainda contém o corpo e as reliquias do Senhor Shakyamuni Buda. Portanto, é um dos locais mais sagrados de 
peregrinação para os budistas e eles sonham em peregrinar a Ramagrama pelo menos uma vez na vida. 
Chegada a Pokhara, traslado ao hotel designado e check-in. 
Noite em Pokhara 

 

Dia 09 – 22 de Novembro: 

POKHARA 

Vamos acordar cedo para ver o nascer do sol em Sarangkot, depois podemos dar um passeio de barco no lago. Também 
visitaremos a cidade. 
Noite em Pokhara 

 

 



 

Dia 10 – 23 de Novembro: 

POKHARA - KATMANDU 

Café da manhã no hotel. 
Pela manhã partiremos por estrada para Katmandu (200km/7hs). 
Chegada a Katmadu, traslado ao hotel designado e check-in. 
Noite em Katmandu 
 

Dia 11 – 24 de Novembro: 

KATMANDU 

Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visitaremos o Katmandu Durbar Square.  
Tarde livre para as últimas compras. 
Uma noite em Katmandu 

 

Dia 12 – 25 de Novembro: 

KATMANDU 

Ao horário atribuído traslado ao aeroporto de Katmandu para embarcar wm vôo de retorno ao país de residência de 

cada passageiro. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

VOOS: 
 Devem chegar a Katmandu em 14 de Novembro e retornar da mesma cidade em 25 de Novembro. 

A agência informará quando você pode comprar passagens aéreas. Será no momento em que a partida for 

garantida; capacidade mínima 10 passageiros. 

 No caso de não chegar no horário exigido, cada passageiro deve contratar separadamente os serviços 
necessários e deve ser responsabilizado por eles. Incluído a transferência de aeroporto – hotel – aeroporto. 

 Cada passageiro é responsável por informar-se na embaixada / consulado nepalesa de seu país de residência 
sobre os requisitos para entrar no país (vistos, vacinas, etc.). Qualquer dúvida consulte a agência. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 Voo interno (sujeito a preço e disponibilidade no momento da reserva) 
 4 noites de hospedagem em Katmandu 
 1 noite de hospedagem em Nagarkot 
 1 noite de hospedagem em Pharping 
 3 noites de hospedagem em Lumbini 
 2 noites de hospedagem  em Pokhara 
 Meia pensão durante todo o passeio 
 Transfers de ônibus particulares com ar condicionado 
 Guia turístico local durante todo o passeio 
 Entrada em todos os monumentos durante as visitas de acordo com o itinerário 
 Acompanhamento de Ma Mercedes Cibeira e Scott Kamadon em inglês, português e espanhol 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

 Voo internacional. 
 Assistência ao viajante (OBRIGATÓRIO). 
 Almoços. 
 Bebidas. 
 Gorjeta 
 Despesas pessoais como bebidas, lavanderia, telefonemas, faxes, WI-FI, massagens / spa, etc. 

 Qualquer serviço não incluído na descrição. 

 

 



 

 

HOTELARIA: 

 O horário de Check-In dos hotéis é 14.00hs 

 O horário de Check-Out dos hotéis é entre as 10.00hs e as 12.00hs  

 

QUARTO DUPLO: 
No caso de viajar em quarto duplo, se é a decisão do passageiro, no decurso da viagem, por qualquer motivo mudar 
para um quarto individual, será de sua exclusiva responsabilidade se encarregar da solicitação e pagamento do valor 
total do mesmo. 
A agência não será responsável pelas decisões do próprio passageiro em relação a esse problema. 
 

SAÍDA ACOMPANHADA POR: 
 

SCOTT KAMADON 

 

 

 

MERCEDES CIBEIRA 

 

 
 

IMPORTANTE 

 Pra registrar e reservar o local, é necessário apresentar o formulário de inscrição, cópia do passaporte e o pago 

correspondente. 

 60 dias antes da partida, você deve ter 50% da viagem paga. 

 35 dias antes da partida devem ser 100% da viagem paga. 

 Preço de viagem válido para um mínimo de 15 passageiros. 

 A empresa reserva-se o direito de modificar o itinerário e / ou substituir os hotéis por outros de categoria 

semelhante disponível, quando por motivos de força maior, é necessário. 

 No caso de flutuações da taxa de câmbio ou correções nos impostos governamentais, a empresa se reserva o 

direito de ajustar os preços. 

  

RELATÓRIOS E INSCRIÇÃO 

Viajes del Alma para el Alma  

Nº do arquivo 14.903 
Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 Argentina 

Viagens a lugares sagrados e energéticos do planeta Terra 
www.viajesdelalma.com.ar 

viajes@viajesdelalma.com.ar 
Telefone: 0054 11 4706 0342/4782 6638/6009 5151 

Celular / Whatsapp: +54 9 11 6443 4804 
Facebook / Instagram: Viajes del Alma para el Alma 

 


