
        

 

  

O SEGREDO DA ÁSIA 
BY DESTINATION ASIA 

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

10 Dias / 9 Noites 

Reservas ou maiores informações: 
 

Dia 1: Yangon 
Chegada e recepção no aeroporto de Yangon. Traslado ao hotel para descanso 

após o voo. Yangon é uma ótima cidade para se explorar a pé, e, caso o tempo 

permita, será realizado um passeio para presenciar a agitação do dia a dia de 

Chinatown e dos edifícios de arquitetura colonial do centro da cidade. À tarde, 

visita ao histórico Pagode Shwedagon, uma das maiores maravilhas do mundo 

religioso e que especula-se ter sido construído há mais de 2500 anos. Almoço em 

restaurante local, retorno ao hotel e pernoite. 
 

Dia 2: Yangon / Mandalav 
Café da manhã e traslado até o aeroporto para voo a Mandalay. A última capital 

do Império de Myanmar, é conhecida por suas esculturas de madeira, talheres, 

tapeçarias, itens de seda e outros artesanatos tradicionais. Repleta de memórias 

de seus tempos reais, monumentos sagrados e muitos outros pontos de interesse, 

Mandalay é a vitrine para arte e arquitetura do Myanmar e a capital cultural do 

país. 

Visita a Mingum, famosa por sua estupa inacabada e seu sino de bronze. Viagem 

de barco passando por aldeias pitorescas, até a Pagoda Mahamuni, que abriga 

uma das mais famosas imagens de Buda. Depois, visita a Shewnandaw Kyaung e 

então Pagoda Kuthodaw, famosa por abrigar o “maior livro do mundo”, escrito em 

suas paredes. O dia termina com uma caminhada até o topo da colina de 

Mandalay, para presenciar o pôr do sol com uma vista panorâmica da cidade. 
 

Dia 3: Mandalay 
O dia começa com uma viagem pela ponte que atravessa o Rio Ayeyarwady, para 

visitas a locais fora da cidade. Começando por Sagaing, do antigo Reino de Sagaing, 

que abriga inúmeras estupas brancas adornadas com ouro e é considerado como 

o centro da vida budista em Myanmar. Haverá tempo para explorar e desfrutar a 

vista fantástica das centenas de templos e mosteiros na cidade. Depois, viagem até 

Ava, para uma exploração em carruagem para presenciar as ruínas cercadas pela 

serenidade da natureza. Por fim, ida a Amarapura, com visita a icônica ponte U 

Bein, considerada a mais antiga ponte de madeira de teca do mundo e perfeita 

para uma sessão de fotografias. Almoço em restaurante local e retorno a 

Mandalay. 
 

Dia 4: Mandalay / Bagan 
Logo pela manhã, traslado do hotel até o cais para embarque no cruzeiro de dia 

inteiro pelo rio Irrawaddy, em direção a Bagan. Traslado ao hotel e pernoite. 
 

Dia 5: Bagan 
Conhecida como a cidade de quatro milhões de pagodes, Bagan 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 Anada 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. Os viajantes 

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

põe. 

 
 

Dia 6: Bagan / Kalaw (via Monte Popa) 
Após café da manhã, traslado até Kapaw. Durante o caminho, parada para visitar uma 

plantação de palmeiras antes de chegar 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, cujo acesso é realizado através de 777 degraus por 

uma passagem coberta. No topo, é possível explorar seus mosteiros, estupas e 

santuários e, claro, desfrutar de uma vista incomparável e inesquecível. Para aqueles 

que não desejam realizar a subida, será possível visitar o santuário Espírito-Mãe de 

Popa Nat, localizado na base da montanha, além da floresta de sândalo e jardim de 

ervas medicinais. O almoço será servido em um restaurante local. 

Ao fim da tarde, traslado até Kalaw. 

 

Dia 7: Kalaw / Lago Inle 
Originalmente fundada como uma estação na montanha pelos britânicos que 

queriam fugir do calor nas planícies, Kalaw ainda mantêm seu charme colonial e seus 

arredores oferecem as melhores caminhadas no país. Pela manhã, tour pela cidade, 

passando pela estupa Aug Chan Tha Zedi e ao mercado central, onde às vezes é 

possível presenciar os moradores das montanhas negociando seus produtos. Depois, 

passagem pelo Pagode na caverna em Pindaya em Shwe Oo, que possui mais de 8000 

estátuas de Buda de diferentes formas e tamanhos. Haverá tempo de explorar as 

cavernas e então partida para Nyang Shwe e Lago Inle. O almoço será feito em um 

restaurante local e o jantar no hotel.  

 

Dia 8: 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. 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. 

(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) 

Visita à Vila Nampan para conhecer a produção de charutos e depois à Inn Paw 

Khone, uma pequena cidade especialidade em tecelagem de seda. À tarde, visita às 

cinco imagens de Buda cobertas em ouro em Phaung Daw Oo, o mosteiro mais 

sagrado no lago. 

O almoço será em um restaurante local e o jantar no hotel. 

 
 
 



 

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

PAX 4* 

2 (Twin) 2.456,25 

3-5 (Twin) 2.305 

6-9 (Twin) 2.093,75 

10-14 (Twin) 1.922,50 

 

 

Hotéis previstos: 
 

Cidade Hotéis Previstos 4* Noites 

Yangon Chatrium (Deluxe) 1 

Mandalay Mandalay Hill Resort (Superior) 2 

Bagan Tharabar Gate (Deluxe) 2 

Kalaw Pine Hill Resort (Superior) 2 

Inle Pristine Lotus Resort (Villa) 2 

 

 

Suplemento tarifas aéreas Yangon/Mandalay e Bagan/Heho/Yangon: USD 471,25 por 

pessoa. 

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

diário incluso; 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; Refeições como especificadas no itinerário; Garrafas de 

água e toalhas providenciadas nos traslados e passeios; Embarcações privativas e 

canoas (se aplicável) em excursões no Lago Inle; Carruagem privativa à cavalo para 

visita em Bagan (se aplicável). 

 

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

o Myanmar; 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 de 01 de outubro de 2017 a 31 de março de 2018 sujeitos à alteração 

sem aviso prévio. 
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Dia 9: Lago Inle / Heho / Yangon 
Após café da manhã, traslado de volta a Heho e então retorno a Yangon, com 

recepção e traslado ao hotel. Após almoço em restaurante local, será possível 

desfrutar das visitas às coleções no Museu Nacional, que oferece uma excelente 

introdução a história da Birmânia através do tempo. (Importante: o museu não abre às 

segundas-feiras). 
A viagem continua com uma excursão ao enorme Buda reclinado em Chauk Htat Kyi 

e então ao Lago Kandawgyi, uma grande piscina natural ao leste do Pagode 

Shwedagon. Passeio pelo Parque Kandawgyi para apreciar a iluminação do 

Shwedagon ao pôr do sol, uma das vistas mais clássicas e imperdíveis em Yangon. 
 
Dia 10: Yangon 
Após café da manhã, visita ao Monastério Kalaywa. Com mais de 1000 monges e 

monjas de diversas idades, esse centro de aprendizagem sagrado é perfeito para 

presenciar o monaquismo. Resto do dia livre até o horário de traslado até o 

aeroporto de Yangon para voo de volta. 

Reservas ou maiores informações: 
 


