
        

 

Dia 6: Bagan 
Café da manhã no hotel e visita ao vilarejo Phwar Saw, para presenciar a vida rural 

do Mianmar e parada no mercado Nyaung Oo. Almoço tradicional Birmanês em uma 

casa local em Bagan, onde o casal será convidado à cozinha para acompanhar o 

preparo de sua refeição. À tarde, outra chance de revisitar os templos, dessa vez em 

uma carruagem que permite explorar áreas de difícil acesso à meios de transporte 

mais comuns.  OPCIONAL: voo de balão – USD 300 por pessoa. 
 

Dia 7: Bagan / Yangon 
Café da manhã no hotel e traslado a Nyaung Oo para voo de conexão para retorno a 

Yangon. 

 

 

 

 

 

 

Saídas 
Preço por pax em USD 

DBL Supl. SGL 

2, 16, 30 Outubro 1.706,25 543,75 

13, 27 Novembro 1.706,25 543,75 

11, 25 Dezembro 1.706,25 543,75 

8, 22 Janeiro 1.706,25 543,75 

5, 19 Fevereiro 1.706,25 543,75 

5, 19 Março 1.706,25 543,75 

2 Abril 1.706,25 543,75 

 

Hotéis previstos: 

Pax 4* Noites 

Yangon Novotel (Standard) 2 

Lago Inle Novotel (Junior Suite) 2 

Bagan Bagan Lodge (Villa) 2 
 

O pacote inclui: 
Refeições como especificado no itinerário; Tours e traslados especificados no 

itinerário; serviços de guia em espanhol; Voos domésticos em classe econômica; 

Passeio a cavalo em Bagan; Cruzeiro em Bagan; Garrafas de água e toalhas durante 

traslados e tours; Barcos e canoas privativos (quando aplicável) para excursão no lago 

Inle; 
 

O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Early check-in e late check-out; Taxa de visto para o Mianmar; 

Refeição não especificadas no itinerário; Bebidas; Seguro viagem e despesas 

pessoais; Gorjetas ou gratificações aos guias/motoristas/mensageiros/staff do 

restaurante ou barco; Entradas para visitas não incluídas no itinerário e atividades 

opcionais. 

 

Informações importantes: 
Preços válidos até abril/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

Saída confirmada com mínimo de 4 pax e máximo de 12. 

Dia 1: Yangon 
Chegada ao aeroporto de Yangon, com recepção por guia local e traslado ao hotel. 

A primeira parada será no lago Kandawgyi, ao leste do Pagode Shwedagon.  
 

Dia 2: Yangon 
Café da manhã no hotel e passeio de trem por Yangon. Saindo da estação central 

em Yangon, chegada em Insein, ao norte da cidade para visita ao mercado local e 

ao monastério Kalaywa. Com mais de 1000 monges e monjas de diversas idades, 

esse centro de aprendizagem é interessante para conhecer a vida monástica. 

Após almoço em restaurante local, retorno ao centro de Yangon para presenciar a 

agitação do bairro chinês e contemplar os edifícios coloniais.  
 

Dia 3: Yangon / Heho 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Yangon para voo até Heho. A 

principal atração do Estado de Shan, o Lago Inle é repleto de interessantes 

vilarejos, jardins flutuantes e um dos mais pitorescos locais em todo Mianmar. O 

lago e seus arredores são casa de tribos como Intha, Shan, Kayah e Danaw, e é 

possível acessar seus mercados e interagir com a população local. Passagem por 

Nyaung Shwe, a principal entrada ao Lago Inle. Visita ao monastério Shwe Kyaung 

e traslado privativo de barco até o lago. Visita às cinco imagens douradas de Buda 

no Pagode Phaung Daw Oo, o mais sagrado monastério no Lago Inle. Haverá a 

oportunidade de visitar o vilarejo Nampan, onde é possível observar o processo de 

fabricação de charutos, e o vilarejo Inn Paw Khone, especializado em tecelagem de 

seda. O dia termina com uma tranquila viagem de canoa para presenciar a vida 

nos vilarejos flutuantes espalhados pelo lago. 

Check-in no hotel e pernoite. 

 

Dia 4: Lago Inle 
Café da manhã no hotel e visita ao mercado local que circula entre cinco cidades 

na região do Lago Inle. Esse é um ótimo lugar para observar a vida local e faz parte 

do dia a dia da população. 

Após explorar o mercado, ida às ruinas no vilarejo de Inndein. Almoço em um 

restaurante local e visita ao vilarejo Nampan para presenciar a produção de 

charutos, e o vilarejo Inn Paw Khone, especializado em tecelagem de seda. 

(Importante: o calendário de rotação do mercado circulante de 5 dias só estará 

disponível próximo a data de viagem. Se for necessário, a ordem das visitas será 

alterada para coincidir com o dia e local do mercado. Em algumas ocasiões o mercado 

não estará disponível, e, nesse caso, o guia terá visitas alternativas preparadas para os 

viajantes) 

 

Dia 5: Lago Inle / Bagan 
Conhecida como a cidade de quatro milhões de pagodas, Bagan é um dos sítios 

arqueológicos mais ricos do mundo, com mais de 2000 pagodas, templos e 

monastérios para explorar. Além disso, possui vibrante vida rural, mercados e 

belos itens artesanais. Após café da manhã, visita ao mercado em Nyaung Oo para 

ver a grande variedade de produtos frescos e para experimentar a movimentada 

atividade no mercado. O resto da manhã será dedicado para exploração de 

templos e seus arredores, com visita a Gubyaukgne e suas esculturas de madeira, 

Htilominlo Pahto e Anada Pahto, um dos templos melhor conservados da zona 

arqueológica. Ao final da tarde, embarque pelo rio Irrawady antes de voltar ao 

hotel. 

 

 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 myanmar@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

A TERRA DOURADA 
BY DESTINATION ASIA 

7 Dias / 6 Noites 

Preços e Condições – 2017/18 (em USD por pessoa) 


