
        

 

  

LUA DE MEL NO MYANMAR 
BY DESTINATION ASIA 

Dia 6: Bagan / Heho 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto de Bagan para voo doméstico até Heho, 

em direção ao Lago Inle. 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. 

Traslado até Nyaung Shwe, principal entrada para o lago. Breve visita ao monastério 

Shwe Yaung Kyaung, famoso por suas janelas ovais, e traslado até o barco privativo 

para retorno ao hotel. Na chegada, recepção com pétalas, música e coquetel de boas-

vindas. 

Almoço no terraço e massagem relaxante, seguido de Champagne e banho de 

pétalas. Um jantar tradicional Shan será servido no restaurante. 

 

Dia 7: Lago Inle 
Café da manhã servido no terraço do restaurante e almoço romântico no monastério 

ou resort. Após o almoço, 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. 

Ao pôr do sol, serão servidos coquetéis e canapés no terraço. O chef preparará um 

jantar especial que será servido à luz de velas, com uma incrível decoração romântica. 

Uma surpresa aguardará o casal em seu chalé. 

 

Dia 8: Lago Inle 
Dia livre para lazer e atividades. 

 

Opção 1: Almoço exótico no lago (USD 200 por pessoa) – almoço em um barco 

transformado em restaurante flutuante. O chef preparará uma refeição gourmet 

enquanto o casal aproveita o incrível cenário. 

Opção 2: Picnic de luxo na floresta de bambus (USD 200 por pessoa) 

Opção 3: Vilarejo Intha (USD 200 por pessoa) – Refeição tradicional em uma autêntica 

casa no vilarejo Intha, escondido do clamor dos vilarejos mais populares. O casal será 

recebido pelo dono da casa, que produz charutos. Após o almoço, passeio pela 

floresta de bambus até o local onde o barco estará aguardando para levar os 

viajantes de volta. 

Opção 4: Tour de meio dia de bicicleta até a vinícola Red Mountain (USD 100 por 

pessoa) 

 

Dia 9: Lago Inle / Kalaw 
Após café da manhã, check-out e visita ao vilarejo Magwe, para presenciar os 

elefantes sob cuidados da Green Hill Valey Elephant Camp. Será possível alimentá-los 

e banhá-los. Ao final da visita, o casal será convidado a fazer parte do programa ao 

plantar uma árvore no local. 

Caminhada de volta ao lodge para almoço com vista para o vale, cercado de 

borboletas, aves e orquídeas. Traslado até Kalaw, uma cidade repleta de bangalôs em 

estilo britânico, cercado por natureza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1: Yangon 
Chegada no aeroporto de Yangon, com recepção pelo guia da Destination Asia e 

traslado ao hotel, com o resto do dia livre. Yangon é a principal entrada para 

Mianmar e é também sua antiga capital. Tem com destaque um dos monumentos 

religiosos mais impressionantes do sudeste da Ásia, o Pagode Shwedagon, além 

de uma incrível arquitetura colonial espalhada pela cidade. 

 

Opção 1: Spa de beleza (USD 131,25 por pessoa, por 2h15) 

Opção 2: Jantar romântico (USD 100 por pessoa) – jantar especial de 4 pratos 

servido no quarto. 

 

Dia 2: Yangon 
Após o café da manhã, tour pela prefeitura de Yangon e Tribunal Superior para 

observar a bela arquitetura dessas construções e aprender sobre sua história. 

Almoço em restaurante local e visita ao Pagode Shwedagon, uma das maravilhas 

no mundo religioso. Coberto por placas de ouro e diamantes, acredita-se que 

tenha sido construído há mais de 2500 anos. 

 

Dia 3: Yangon / Bagan 
Após café da manhã, traslado até o aeroporto de Yangon para voo até Bagan, um 

dos mais ricos sítios arqueológicos na Ásia, com mais de 2000 pagodes, templos e 

monastérios, além dos vilarejos e belezas naturais. Tour pelos templos e visita a 

uma oficina para ver o processo de produção de diversos artesanatos. Almoço em 

um restaurante local. No final da tarde, traslado do hotel ao píer onde será feito o 

embarque em um barco de madeira privativo. Serão servidos coquetéis enquanto 

o casal navega calmamente, ao pôr do sol. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 4: Bagan 
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. 

 

Opção: Jantar romântico especial com vista para os templos (USD 155 por pessoa) 

– acompanhado por música e danças tradicionais birmanesas. 

 

Dia 5: Bagan 
Dia livre para lazer e atividades opcionais. 

Opção 1:  Passeio de balão ao nascer do Sol (USD 375 por pessoa) – os voos são 

operados de outubro a março, por pilotos e técnicos qualificados. 

Opção 2: Massagem aromática no lodge (USD 75 por pessoa, por 90 minutos) – 

com diversas opções de óleos aromáticos de massagem 

Opção 3: Tour de meio dia de bicicleta (USD 87,50 por pessoa) – Exploração à duas 

rodas através dos templos, passando por trilhas acessíveis apenas de bicicleta ou 

cavalo. 

Opção 4: Visita ao Monte Popa (USD 100 por pessoa) – A 50km de Bagan, o Monte 

Popa é a matriz dos espíritos pré-budistas conhecidos com “37 Nat” e um 

importante local de veneração. 

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

14 Dias / 13 Noites 

Reservas ou maiores informações: 
 



 

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

Período Valores 

01/10/2017 a 31/03/2018  USD 5.382,50 

20/12/2017 a 15/01/2018 USD 5.826,25 

 

Hotéis previstos: 
 

Cidade Hotéis Previstos 5* Noites 

Yangon Melia (Premier Deluxe Lake View Room) 3 

Bagan Bagan Lodge (Villa Room) 3 

Inle Inle Princess Resort (Honeymoon Chalet) 3 

Kalaw Amara Mountain Resort (Deluxe) 1 

Thandwe 

(Ngapali) 

Ngapali Bay Spa & Villa Resort (Sea Front 

Villa) 

3 

 

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

diário incluso; Voos domésticos na classe econômica; cruzeiro privado ao pôr do sol 

no rio Irrawaddy (com coquetel e petiscos); Pacote de lua de mel com refeições 

especiais e spa no Inle Princess Resort; Meio dia de atividades no acampamento de 

elefantes; 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; Garrafas de água e toalhas providenciadas nos traslados e passeios. 

 
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 gratuidades 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 10: Heho / Thandwe 
Após café da manhã no hotel, traslado até o aeroporto de Heho para voo doméstico 

até Thandwe e então traslado ao hotel em Ngapali Beach. Resto do dia livre para 

lazer. 

 
Dias 11 e 12: Thandwe 
A passagem por Thandwe (Ngapali) será livre para atividades opcionais e lazer. 

Relaxar nos arredores do resort será a principal atividade, mas caso os viajantes 

queiram continuar suas aventuras, é possível explorar o vilarejo para pescar ou 

praticar snorkeling. 

Opção 1: Jantar na praia (USD 81,25 por pessoa) 
Opção 2: Massagem tradicional do Mianmar no Ngapali Bay Spa (USD 68,75 por 

pessoa) 
 
Dia 13: Thandwe / Yangon 
Pela manhã, traslado até o aeroporto de Thandwe para voo de volta à Yangon. 

A primeira parada será no lago Kandawgyi, que em determinados momentos do dia 

reflete em suas águas o Pagode Shwedagon. Passeio no parque e almoço em um 

restaurante local. 

Haverá tempo para explorar o Mercado Bogyoke Aung San, conhecido como Scott 

Market. Esse mercado oferece a maior seleção de artesanatos em todo o Mianmar e 

é um local perfeito para barganhar e se divertir negociando com os mercadores 

locais. (Importante: o mercado não abre às segundas-feiras) 

 

Opção 1: Experiência na oficina de joias (USD 200 por pessoa, por 3 horas) – Essa 

experiência permite conhecer e comprar joias e pedras preciosas do Mianmar com 

ajuda de profissionais treinados. A visita inclui uma apresentação sobre mineração e 

a história das joias de Mogok. 

(Importante: não há obrigação de comprar quaisquer itens durante a visita. Caso haja 

interesse, o profissional providenciará todo suporte e aconselhamento aos clientes, além 

de ajudar com a negociação de preços, para ajudá-los a encontrar o item que melhor 

atende ao gosto dos viajantes). 

Opção 2: Jantar privado na adega restaurante Le Planteur (USD 275 por pessoa) – 

Jantar no Le Planteur, um dos mais elegantes restaurantes de Yangon. O local 

oferece um jantar fino de 5 pratos, em um ambiente aconchegante; um perfeito 

cenário para um jantar de despedida. A adega é um espaço privativo, com um 

garçom dedicado apenas ao casal. Cada prato é servido com um vinho francês de 

safra renomada. 
 

Dia 14: Yangon 
Café da manhã e dia livre para lazer até o traslado final até o aeroporto, para voo de 

volta. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 


