
        

 

  

 

STRAND 
1-30 Set 2017 1 Out - 31 Dec 2017 

Double Single Double Single 

Cabine Deluxe 1.875 2.750 3.375 5.000 

 

BELMOND 
1 Abr - 30 Set 2017 1 Out - 31 Dec 2017 

Double Single Double Single 

Cabine Superior 1.875 1.875 2.625 2.625 

 

SANCTUARY 
7 Out - 25 Nov 2017 23 Dez - 30 Dez 2017 

Double Single Double Single 

Suite 2.625 2. 875 3.000 4.625 

 

O pacote inclui: 
Condições específicas de cada cruzeiro sob consulta. 

 

O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Passeios e tours opcionais; Despesas pessoais; Gorjetas; 

Seguro viagem; Taxas de visto para o Myanmar; 

 

Informações importantes: 
Preços válidos até dezembro/2017 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

EXEMPLO DE ITINERÁRIO 

 
Dia 1: Bagan 
A jornada começa com um café da manhã de boas-vindas no jardim de uma típica 

casa em Bagan. Iremos em direção ao famoso Pagode Shwezigon, famoso pela sua 

decoração em ouro e ao templo de Ananda, um dos quatro grandes templos de 

Bagan. Uma curta viagem cênica até a embarcação para check-in e encontrar os 

outros passageiros para almoço. Para aqueles chegando mais tarde, o ponto de 

encontro será a bordo do navio. 

À tarde, visita pelos incríveis templos Sulamani e Gubyaukgyi. Ao pôr do sol, será 

possível admirar as magníficas vistas do rio Ayeyarwady. Ao anoitecer, um jantar 

fino. 

 

Dia 2: Bagan 
Café da manhã e excursão para observar o nascer do sol sobre Bagan do templo 

Shwe San Daw. Esse pagode contêm uma série de cinco terraços cobertos por uma 

estupa cilíndrica repleta de joias. Do topo, é possível ter uma impressionante vista 

de 360º da área de Bagan. Um brunch será servido no restaurante enquanto o 

navegamos até Mandalay. À tarde, tempo livre de lazer no navio, com diversas 

atividades à disposição do viajante antes do chá da tarde tradicional. Ao cair da 

noite, o navio atracará na parte mais remota e selvagem do rio. Ao som da 

natureza, o capitão convidará os viajantes para um coquetel e aperitivos, seguido 

por uma tradicional apresentação de fantoches no restaurante. 

 

Dia 3: Mingun 
A manhã começa com um café da manhã tardio, enquanto a embarcação navega 

em direção à Mingun. Pela manhã, é possível relaxar na piscina ou participar de 

inúmeras atividades organizadas pela equipe enquanto o navio passa por incríveis 

cenários. Após um generoso almoço asiático, o navio para em Mingun, onde está 

o maior pagode construído na história do Myanmar. O transporte é feito em Tuk 

Tuk, uma forma popular de locomoção. Visita ao Paya Hsinbyume e retorno à 

embarcação, para relaxar com uma taça de champagne antes do jantar no 

restaurante. 

 

Dia 4: Mandalay 
Depois do café da manhã, o navio chega em Mandalay, a segunda maior cidade do 

Myanmar. Após uma tradicional oferenda de comida aos monges no monastério 

em Mandalay, a primeira parada é a ponte U-Bein, a mais antiga ponte em madeira 

de teca do mundo. Visita ao Templo Mahamui e o monastério Shwe In Bin antes de 

voltar ao navio. Depois de um almoço a bordo, ida à Ava, antiga capital do reino da 

Birmânia. Carruagens aguardarão o navio para transportar os viajantes pelos 

cenários naturais de Ava. Retorno ao navio para um coquetel ao pôr do sol. À noite, 

a viagem termina com um fino jantar francês a bordo do navio. 

 

Dia 5: Mandalay 
Após o último café da manhã, os viajantes desembarcam em Mandalay e serão 

acompanhados ao aeroporto ou hotel. 
 

BAGAN – MANDALAY: 4 NOITES Preços e Condições – 2017 (em USD por pessoa) 

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

CRUZEIROS NO MYANMAR 
BY DESTINATION ASIA 

 

BY DESTINATION ASIA 



 

 

STRAND 
1-30 Set 2017 1 Out - 31 Dez 2017 

Double Single Double Single 

Cabine Deluxe 1.625 2.500 3.000 4.500 

 

BELMOND 
1 Abr - 30 Set 2017 1 Out - 31 Dez 2017 

Double Single Double Single 

Cabine Superior 1.625 1.625 2.375 2.375 

 

SANCTUARY 
4 Out - 29 Nov 2017 20 Dez - 27 Dez 2017 

Double Single Double Single 

Suite 2.125 3.250 2.625 4.000 

 

O pacote inclui: 
Condições específicas de cada cruzeiro sob consulta. 

 

O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Passeios e tours opcionais; Despesas pessoais; Gorjetas; 

Seguro viagem; Taxas de visto para o Myanmar;  

 

Informações importantes: 
Preços válidos até dezembro/2017 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

EXEMPLO DE ITINERÁRIO 

 
Dia 1: Mandalay 
A jornada começa com um café da manhã de boas-vindas em um espaço privado 

próximo ao Lago Real, antes de fazer a primeira parada na a ponte U-Bein, a mais 

antiga ponte em madeira de teca do mundo. Continuamos até o Templo Mahamui 

e o monastério Shwe In Bin. Ao meio dia, embarque com um generoso almoço em 

buffet, de cozinha mediterrânea. Após almoço, parada em Mingun, onde está o 

maior pagode construído na história do Myanmar. O transporte é feito em Tuk Tuk, 

uma forma popular de locomoção. Visita ao Paya Hsinbyume e retorno à 

embarcação, para apreciar o pôr do sol no rio Ayeyarwady, enquanto os viajantes 

aproveitam o tradicional coquetel antes do jantar no restaurante. 

 

Dia 2: Mingun 
O dia começa com uma visita a Ava, antiga capital do reino da Birmânia. Carruagens 

aguardarão o navio para transportar os viajantes pelos cenários naturais de Ava. 

Antes uma cidade proeminente, Ava foi destruída por desastres naturais e guerras 

e reconstruída diversas vezes. Hoje em dia, é possível visitar as ruínas do reino 

abandonado, para sempre marcado na história. Visita aos templos Yanaa Shemee 

e Wingaba, assim como o monastério de tijolos e Bopaya. De volta à embarcação, 

será servido um almoço asiático durante o caminho a Bagan. Pela tarde, é possível 

relaxar na piscina ou participar de inúmeras atividades organizadas pela equipe 

enquanto o navio passa por incríveis cenários, antes de aproveitar um coquetel ao 

pôr do sol. Ao cair da noite, o navio atracará na parte mais remota e selvagem do 

rio. Ao som da natureza, o capitão convidará os viajantes para um coquetel e jantar 

no restaurante. 

 

Dia 3: Bagan 
Chegada pela manhã em Bagan, conhecida pela arquitetura de suas construções e 

sua contribuição para o estilo dos templos da Birmânia. Será possível apreciar as 

maravilhas dessa incrível cidade, como o Templo Ananda, um dos mais 

requintados templos do Myanmar e também o famoso Pagode Shwezigon. Após 

um delicioso almoço a bordo, o dia continua em Bagan com uma visita ao Templo 

Shwe San Daw, seguido por uma jornada ao Templo Sulamani e Gubyaukgyi. Ao 

pôr do sol os viajantes serão convidados a apreciar essa vista espetacular antes de 

uma noite festiva e um jantar francês de despedida no restaurante. 

 

Dia 4: Bagan 
Após o último café da manhã, os viajantes desembarcam na Velha Bagan e serão 

acompanhados ao aeroporto ou hotel. 

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

MANDALAY – BAGAN: 3 NOITES Preços e Condições – 2017 (em USD por pessoa) 


