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DIA 1 - YANGON    
Chegada ao aeroporto de Yangon e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre. Vôos devem chegar 
antes das 12 horas (meio-dia). Qualquer voo com 
chegada subsequente no tempo acima mencionado 
está sujeito ao suplemento correspondente por 
transferência privada. Refeições: nenhum

DIA 2 - YANGON 
Depois do café da manhã no hotel, pegaremos 
um trem (lento) circular para Yangon porque 
apresenta uma fantástica oportunidade de observar 
a vida dos bairros da maior cidade do Myanmar. 
Chegaremos a Insein, área localizada no norte da 
cidade propriamente dita. Aqui, vamos descer para 
visitar o mercado local antes de ir ao Mosteiro de 
Kalaywa. Com mais de 1.000 monges e freiras de 
diferentes idades, este centro de aprendizagem 
é muito interessante para testemunhar a vida 
monástica. Depois do almoço em um restaurante 
local, retorne ao centro de Yangon. Esta tarde 
nos levará ao bulício da Chinatown de Yangon, 
e contemplar os edifícios coloniais, sinônimo do 
passado da cidade: a prefeitura, o hotel Strand, o 
supremo tribunal e a construção de transporte de 
água. Todos os exemplos da arquitetura clássica 
da época cujos detalhes serão explicados pelo seu 
guia. Refeições: café da manhã e almoço. 

DIA 3 - YANGON | HEHO – LAGO INLE
Café da manhã no hotel e no horário indicado, 
traslado para o aeroporto para embarcar em um voo 
com destino para Heho. Chegada e transferência 
para Nyaung Shwe, a porta de entrada para o 
Lago Inle. Depois de uma breve visita ao Mosteiro 
de Shwe Yaunghwe Kyaung, que é famosa por suas 
exclusivas janelas ovais, embarque em um barco 
privado para entrar o lago. Primeiro, visitação das 
cinco imagens antigas do Buda coberto de ouro na 
Pagoda Phaung Daw Oo, o mosteiro mais sagrado 
no lago. Continuação com uma visita ao templo em 
Nga Hpe Kyaung no lado oriental do lago, que 

rio Irrawaddy antes de retornar ao hotel. Refeições: 
café da manhã e almoço.

DIA 6 - BAGAN  
Café da manhã no hotel. Nós vamos começar a 
manhã com uma visita à aldeia Phwar Village, 
que oferece a oportunidade de testemunhar a 
vida da Birmânia rural. No caminho, vamos parar 
no mercado local em Nyaung Oo para ver a 
variedade de produtos fresco para venda e ter uma 
ideia do quão agitado s mercados. Esta tarde há 
uma nova oportunidade para revisitar os templos, 
desta vez na carruagem do cavalo que oferece 
a oportunidade de explorar algumas das áreas 
menos visitadas e que não podem ser acessadas 
pelo meio de transporte mais convencional. A 
única maneira de apreciar a beleza do lugar é 
do alto de um dos templos e da tarde apresenta 
a oportunidade perfeita para ver o pôr do sol e 
apreciar a enormidade dos arredores. OPCIONAL: 
passeio de balão em Bagan, a melhor e mais 
estimulante maneira de ver os templos de Bagan 
a cerca de mil pés no ar. Os vôos duram cerca de 
45 minutos ao nascer do sol. Refeições: café da 
manhã e almoço.

DIA 7 - BAGAN | YANGON  
Café da manhã no hotel. Esta manhã transferência 
de novo para Nyaung Oo, a fim de se conectar 
com seu vôo de volta para Yangon. Na chegada, 
será transferido para o aeroporto internacional 
(5 minutos) para se conectar com o seu voo de 
partida para o seu próximo destino. Se o tempo 
permitir, faremos uma última visita ao mercado 
Bogyoke Aung San comumente conhecido pelo 
seu antigo nome britânico: “Scott Market”. Sem 
dúvida, oferece a maior seleção de artesanato 
no Myanmar. Mantenha em nota que o mercado 
está fechado às segundas-feiras. Refeições: café 
da manhã.

YANGON | LAGO INLE | BAGAN

abriga uma impressionante coleção de imagens 
antigas do Buda. Também teremos a oportunidade 
de visitar um jardim flutuante. Chegada ao hotel 
para o check-in. Refeições: café da manhã e almoço

DIA 4 -  LAGO INLE | INNDEIN 
Café da manhã no hotel e saída para descobrir o 
Inndein, o mercado local. O mercado é um grande 
lugar para observar a vida local com muitas das 
minorias étnicas que comparecem para comprar 
e vender seus produtos. Depois de explorar o 
mercado continuação para as estupas e templos 
em ruínas na aldeia ao lado do lago de Inndein. 
Uma passarela leva ao deck principal Shwe Inn 
Thein Paya de onde (se o tempo permitir) há grandes 
vistas sobre o lago. Depois do almoço em um 
restaurante local, oportunidade de visitar a aldeia 
Nampan para ver como o charuto local é feito 
(cheroot) e, em seguida, continuando em direção a 
Inn Paw Khone, uma pequena cidade especializada 
em tecido de seda. O dia terminará com um passeio 
de canoa tranquila para testemunhar a vida em 
uma das aldeias flutuantes que vivem espalhados 
por todo o lago. Retorno ao hotel. Refeições: café 
da manhã e almoço.

DIA 5 - LAGO INLE | HEHO | BAGAN
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para tomar voo com destino a Bagan, conhecida 
como a cidade de quatro milhões de Pagodas. O 
resto do dia será dedicado a continuar explorando 
templos e seus arredores. Nós visitaremos 
Gubyaukgyi com suas excelentes esculturas em 
estuque, Htilominlo Pahto e Ananda Pahto que são 
templos preservados na zona arqueológica. Bagan 
não é apenas famosa por seus templos e Pagodas, 
mas também por seu artesanato artístico e objetos 
de laca. Pausa para o almoço em um restaurante 
local. Em seguida teremos a oportunidade de 
visitar uma oficina local para ver o processo de 
transformação destes interessantes artigos. Vamos 
terminar o dia com um cruzeiro no pôr do sol pelo 
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CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Tour com saída mínima de 4 passageiros;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados em serviço regular;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Tours em serviço regular com o guia acompanhante em espanhol;

• Passagens aéreas domésticas em classe econômica. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais;

• Voo de balão sobre Bagan (USD 375 por pessoa);

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.  

CIDADE

YANGON Hotel Melia

LAGO INLE Hotel Pr is t in i  Spa & Resort

BAGAN Hotel Heri tage

A PARTIR DE USD 1.545

ROTA CIA AÉREA TARIFA

Yangon - Heho - Bagan Disponível INCLUÍDO

• Passeio de balão sobre Bagan, a melhor e mais estimulante 
maneira de observar os templos da cidade;

• Jantar no mais puro estilo birmanês enquanto desfruta da 
companhia de uma família local em seu jardim.

YANGON

LAGO INLEBAGAN

SAÍDAS: Segundas (consulte os dias de saída).

ESTILO DE VIAGEM   | 
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