
        

 

Dia 6: Bagan / Yangon 
Após café da manhã, traslado até o aeroporto para voo de retorno a Yangon. 

Recepção e traslado até o 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 tarde, traslado ao aeroporto para voo de volta. 

 

 

 

 
 

A partir de: 

PAX 4* 

2 USD 1.826,25 

3-5 USD 1.742,50 

6-9 USD 1.578,75 

10-14 USD 1.501,25 

 

Hotéis previstos: 
 

Cidades Hotéis Previstos Noites 

4* 5* 

Yangon Chatrium (Deluxe) 
Governor’s Residence 

(Governor’s room) 
2 

Inle Pristine Lotus (Villa) Novotel (Deluxe Lake View) 1 

Bagan Tharabar Gate (Deluxe) 
Aureum Palace (Jasmine / 

Orchid Lake View) 
2 

 

O pacote inclui: 
Acomodação com café da manhã diário; refeições como especificado no itinerário; 

Garrafas de água e toalhas durante traslados e tours; Barcos e canoas privativos 

(quando aplicável) para excursão no lago Inle; Experiência de joias (3 horas); 

Experiência de velas na Pagoda Shwe Dagon; Almoço na casa em Bagan; serviço de 

guia em inglês. 

 

Suplemento de guia em espanhol que acompanha durante toda a viagem: USD 

542,50 

 

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

Refeição não especificadas no itinerário; 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 de 1 de outubro de 2017 a 31 de março de 2018 sujeitos à alteração 

sem aviso prévio. 

 

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

traslado até o centro da cidade para sightseeing. Yangon é a principal entrada para 

Myanmar 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. 

Visita ao Mercado Bogyoke Aung San, conhecido como Scott Market. Esse mercado 

oferece a maior seleção de artesanatos em todo o Myanmar e é um local perfeito 

para barganhar e se divertir negociando com os mercadores locais. (Importante: o 

mercado não abre às segundas-feiras). 

Almoço em um restaurante local e traslado até o hotel para check-in e descanso. 

À tarde, traslado até o Pagode Shwedagon. O melhor horário para visitar essa 

incrível construção é justamente no período do pôr do sol. Com quase 98 metros 

de altura, o Shwedagon está coberto de centenas de placas de ouro e pedras de 

diamantes. Ainda no Shwedagon, tradicional cerimônia de boa sorte. 

Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 2: Yangon / Heho / Lago Inle 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para voo até Heho. Passagem por 

Nyaung Shwe, uma pequena e charmosa cidade que é a entrada para o 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 Myanmar. 

Visita ao templo em Nga Hpe Kyaung ao leste do lago, cujas casas abrigam uma 

impressionante coleção de antigas imagens de Buda. 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. 
 

Dia 3: Lago Inle 
O mercado local circula entre 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. 
 

Dia 4: Lago Inle / Heho / Bagan 
Café da manhã e traslado até o aeroporto 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. 

O dia será dedicado à exploração de templos, como Gubyaugyi, Htilominlo Pahto 

e Ananda Pahto, um dos melhores preservados templos nessa zona arqueológica. 

Bagan também é extremamente famosa pelo seu artesanato. Após o almoço, será 

possível visitar uma oficina local para conhecer o processo de produção desses 

itens. Os viajantes poderão observar todo o sítio arqueológico do topo do templo, 

enquanto o sol se põe. 
 

Dia 5: Bagan 
Visita ao vilarejo Phwar Saw, para presenciar a vida rural do Myanmar 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. 

Resto do dia livre. 

 

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

MYANMAR CLÁSSICO 
BY DESTINATION ASIA 

6 Dias / 5 Noites 

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

 


