
        

 

  

BALLOON SAFARI NO MYANMAR 
BY DESTINATION ASIA 

Dia 4: Bagan / Monte Popa / Bagan 
Os viajantes serão transportados do hotel e, após um leve café da manhã, começam 

os preparativos para o primeiro passeio de balão. Não há melhor forma de avistar o 

antigo reino de Bagan e seus mais de mil templos budistas. Essa experiência de uma 

hora será inesquecível para os viajantes. Depois, visita ao imponente Monte Popa, a 

sede espiritual pré-budismo dos espíritos conhecidos como “37 Nat” e um importante 

local de veneração. O Monte Popa é um vulcão extinto no Popa Mountain Park, 

enquanto seu templo está no Popa Taung Kalat. Há também a opção de visita a 

floresta de sândalo e o jardim de ervas medicinais. O almoço será servido no Popa 

Mountain Resort. 

No retorno a Bagan, uma pequena parada será feita na plantação de palmeiras no 

pequeno vilarejo de Salay para explorar os 50 monastérios, entre eles o Youqson 

Kyaung, um imponente monastério de madeira do século XIX. Retorno ao hotel em 

Bagan e jantar. 

 

Dia 5: Bagan / Mandalay 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para voo até Mandalay. O sightseeing de 

hoje incluirá o Pagode Mahamuni, que abriga uma das mais importantes imagens de 

Buda. Depois, visita ao Shwenandaw Kyaung (monastério Golden Palace). Almoço no 

Unique Myanmar e visita ao Pagode Kuthodaw, conhecido como “o maior livro do 

mundo” por carregar em suas paredes 729 placas de mármore com inscrições 

budistas. O dia termina com traslado até o topo do Monte Mandalay para apreciar o 

pôr do sol com uma vista panorâmica da cidade. À noite, programação cultural com 

danças típicas do Myanmar e show de marionetes pelo Myanmar Traditional 

Orchestra, e jantar barbecue no Mandalay Hill Resort Hotel. 

 
Dia 6: Bagan (Mingun & Amapura) 
Café da manhã e day-tour até Mingun, ao oeste do rio Ayeryarwaddy, famosa pela 

sua inacabada estupa e seu impressionante sino de bronze que pesa cerca de 90 

toneladas. À tarde, visita a Amapura, a penúltima capital real do Myanmar. 

Sightseeing pela icônica ponte U-Bien, a maior ponte de madeira de teca do mundo 

e um perfeito local para marcantes fotografias. 

 

Dia 7: Mandalay / Heho – Lago Inle 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para voo até Heho. Passagem por Nyaung 

Shwe, a principal entrada ao Lago Inle. Depois de uma breve visita o monastério Shwe 

Yan Pyay, famosa por suas janelas ovais, traslado ao barco privativo em direção ao 

lago. Almoço no Inntha House, para apreciar uma tradicional refeição Intha em uma 

das muitas ilhas no Lago Inle. Os viajantes serão pessoalmente recebidos pelo dono 

da casa, que mostrará a eles sua produção de charutos. Depois do almoço, passeio 

pela floresta de bambus, em direção aos barcos que os levarão de volta à Inle. Jantar 

privado no Aye Thar Yar Resort. 

Importante: para um transporte luxuoso e confortável, os viajantes navegarão em 

barcos de primeira linha, especialmente criados para trazer segurança, silêncio, com 

equipe multilíngue e serviço de bebidas. Cada assento conta com almofadas e 

guarda-sol. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1: Yangon 
Chegada no aeroporto de Yangon, com recepção e assistência do guia da 

Destination Asia e traslado até o centro da cidade para sightseeing, dependendo 

do horário de chegada. Visita ao mercado Bogyoke Aung San, conhecido como 

Scott Market. (Importante: o mercado não abre às segundas-feiras). Almoço no 

restaurante Shwe Sa Bwe, que oferece pratos gourmet e muda seu cardápio a cada 

três semanas. Ao final da tarde, traslado ao Pagode Shwedagon. O jantar será no 

renomado restaurante do hotel Loft, com cozinhas shan e francesa. 

Importante: o transporte em Yangon e Bagan (exceto traslado ao aeroporto) será 

feito em um veículo restaurado conhecido como Elephant Coach, até 6 

passageiros. O serviço ficará disponível aos viajantes durante todo o tempo, 

providenciando toalhas e garrafas de água. Além disso, os viajantes terão a opção 

de escolher entre um garrafa de vinho Grand Crus Bordeaux ou uma garrafa 

Champagne Tattinger por dia, incluso no valor do pacote.   

 

Dia 2: Yangon 
Após café da manhã, traslado ao escritório da Yangon Heritage Trust para um tour 

privado pela cidade, explicando detalhadamente a rica história e tradição do local. 

O tour passa pelos principais pontos do centro da cidade, como o Pagode Sule, a 

prefeitura, a suprema corte, a sinagoga Mesmeah Yeshua. Almoço na Casa de Chá 

Rangoon, remanescente dos tempos de colônia britânica. Após o almoço, 

experiência de joias que permite conhecer e comprar joias e pedras preciosas com 

ajuda de profissionais treinados. 

À noite, jantar no hotel. 

 

Dia 3: Yangon / Bagan 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para voo até Bagan. Conhecida como 

a cidade de quatro milhões de pagodas, a cidade é um dos sítios arqueológicos 

mais ricos do mundo, com mais de 2000 pagodes, 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 Ananda 

Pahto, um dos templos melhor conservados da zona arqueológica. Após o almoço 

em um restaurante local, será possível visitar uma oficina local para conhecer o 

processo de produção desses itens. Uma típica carroça estará à disposição caso os 

viajantes queiram experimentar o meio de transporte típico do local. Os viajantes 

poderão observar todo o sítio arqueológico do topo do templo, enquanto o sol se 

põe. 

À noite, uma incrível experiência de jantar nas margens do rio Irrawaddy. Por meio 

de um barco local, desembarque em um banco de areia privativo no meio do rio 

onde um jantar de gala ao ar livre é servido sob o céu estrelado. Além do rio, será 

possível ver os templos de Bagan iluminados ao longo da costa. Para esse jantar, é 

necessário um grupo de no mínimo 6 pessoas e máximo de 80. 

 

 

myanmar@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

11 Dias / 10 Noites 

Reservas ou maiores informações: 
 



 

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

Por Pax em USD 
1 Out 2017 – 31 Mar 2018 

5* 4* 

2 (Twin) 13.056,25 11.368,75 

3-5 (Twin) 11.113,75 9.426,25 

6-9 (Twin) 10.690 9.002,50 

10-15 (Twin) 9.830 8.142,50 

 

Itinerário 
Pax Hotéis Previstos Noites 

5* 4* 

Yangon 
Governor’s Residence 

(Governor’s room) 
Chatrium (Club ROH) 2 

Bagan 
Aureum Palace (Lotus 

Villa) 
Tharabar Gate (Deluxe) 2 

Mandalay Hill Resort (Junior Suite) Hill Resort (Deluxe)  

Inle 
Princess Resort (Princess 

House) 

Princess Resort (Lake 

House) 
1 

 

O pacote inclui: 
Acomodação como mencionada acima, em quarto twin/duplo, com café da manhã 

diário incluso; Voos domésticos, em classe econômica; Tours e traslados privativos 

com ar condicionado como especificados no itinerário, incluindo taxas de entrada; 

Serviço de acompanhamento de guia, em língua inglesa ou espanhola, em cada 

destino; Refeições como especificadas no itinerário; Voos de balão em Bagan, 

Pindaya e Lago Inle; Jantar em Bagan; Refeição tradicional na casa em Intha; Corrida 

de barcos no Lago Inle; Garrafas de água e toalhas providenciadas nos traslados e 

passeios; Barco privativo de luxo para excursões no Lago Inle; Experiência Personal 

Gem Shopper (3 horas); Cerimônia de velas no Pagode Shwe Dagon 

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

Refeições não especificadas no roteiro; 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 março/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

  myanmar@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

 

Dia 8: Lago Inle 
Visita ao Mercado de 5 Dias, que rotaciona entre as cidades na região do Lago Inle. 

Um ótimo lugar para observar a vida local. As pessoas do Estado de Shan 

desenvolveram uma forma única de remar seus barcos: com uma perna. Todo ano 

durante o festival do Pagode Phaung Daw Oo os Inthas (nativos) disputam corridas 

nesses barcos como parte da celebração do festival. A Destination Asia providenciará 

dois barcos, cada um com vários Inthas para uma demonstração desse espetáculo. 

À noite, sessão do filme “Inthar – The Son the the Lake” no Café French Touch, que 

pertence ao artista francês Yannick Borit e que vive no Myanmar desde 1997. 

 

Dia 9: Safari de Balão / Lago Inle 
O Estado de Shan é uma das áreas mais culturalmente diversificadas do Myanmar. 

Pela manhã, os viajantes serão buscados no hotel para o exclusivo safari no balão, 

que levará os viajantes aos mais impressionantes locais do Lago Inle e Pindaya. Essa 

experiência permite presenciar uma das mais belas cenas no país, com a melhor 

perspectiva possível. Os pilotos altamente treinados levarão os viajantes pela 

imensidão do lago para que vejam todos os vilarejos e jardins aquáticos, além de toda 

atividade matinal da população local. Após essa exclusiva experiência, será servido 

um café da manhã próximo ao lago ou no vilarejo, dependendo do local de pouso. 

Em direção à Pindaya, parada para uma visita ao mercado local e então uma casa 

Inthar para uma experiência de refeição tradicional. 

À tarde, chegada em Pindaya para um passeio ao pôr do sol a pé ou de bicicleta até 

o vilarejo Ta Mae, nas colinas nos arredores da cidade. À noite, jantar ao redor da 

fogueira próximo de Banyan Trees. 

Pernoite em uma casa no vilarejo, com cama de luxo fornecida. 

 
Dia 10: Safari de Balão Pindaya / Heho / Yangon 
Pela manhã, os viajantes aproveitarão mais uma grande experiência de voo. 

Reminiscente das colinas da Toscana, Pindaya está situada em algumas das mais 

altas montanhas de Shan. O voo ao longo do vale da montanha levará os viajantes 

pelas pequenas aldeias de Shan e templos, ocasionalmente baixando voo para 

deleite dos aldeões que jamais viram um balão de ar quente. Após o voo, café da 

manhã privativo nos campos de Pindaya. Tour guiado pelas cavernas e almoço em 

picnic próximo aos pinheiros em direção a Heho para voo até Yangon. Traslado ao 

hotel e check-in. 
 
Dias 11: Yangon 
Dia a lazer até o traslado final até o aeroporto de Yangon para voo de volta. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 


