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Conhecer a exotica india e o mistico Nepal
e um sonho que habita a mente de muitos
viajantes e aventureiros. Mas os relatos
existentes desestimulavam a ideia de uma
viagem familiar, face as dificuldades com o
clima, comidas, transporte e higiene. O
autor, com sua familia, rodou mais de
6.000 quilometros atraves dos principais
sitios turisticos daqueles distantes paises,
para provar ser possivel nao so uma
viagem economica e tranquila,como
extremamente excitante. A beleza dos
palacios, fortes e templos; a espiritualidade
e extremo misticismo dos povos; sua
historia, cultura e religioes sao relatados de
forma dinamica e agradavel, entremeados a
interessantes dialogos, que abordam os
mais variados assuntos relativos aqueles
paises, como costumes, sexo, educacao,
alimentacao, economia, transportes e
castas.
Ao
final,
sao
fornecidas
informacoes imprescindiveis, bem como
diversas sugestoes de roteiros, para uma
viagem
independente
por
aqueles
fascinantes paises. Acompanhe o autor
nessa aventura e ....boa viagem!!
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