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DIA 1 - BANGKOK   
Chegada em Bangkok. Recepção por nossa equipe 
local de língua espanhola e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre. Refeições incluídas: nenhuma

DIA 2 - BANGKOK  
Visita ao Grand Palace e Templo do Buda. Nós 
iremos em direção ao Old Royal Palace, antiga 
residência dos reis tailandeses. Nela você pode 
contemplar a famosa escultura de Buda, de 48,3 
centímetros. Retornar ao hotel com tempo para 
descanso. Tarde livre disponível para os clientes. 
Refeições incluídas: Café da manhã 

DIA 3 - BANGKOK
Visita de dia inteiro ao mercado flutuante e jardim 
de rosas com almoço buffet internacional incluído. 
Tempo livre para passear de barco contemplando as 
diferentes tendas com frutas locais, comida, legumes. 
Mais tarde a excursão continua visitando Nakhon 
Pathom, onde está uma das maiores Pagodas do 
mundo. Refeições Inclui: Café da manhã.

DIA 4 - BANGKOK | YANGON
Pegue o voo para Yagon. Na chegada ao aeroporto, 
será recebido pelo seu guia turístico de e traslado 
ao hotel. Yangon é a principal porta de entrada e a 
antiga capital do Myanmar. O resto do dia é livre. 
Refeições incluídas: café da manhã.

DIA 5 - YANGON | HEHO | INLE LAKE 
Traslado ao aeroporto a fim de se conectar com 
seu voo para Heho. A principal atração do estado 
de Shan, Inle Lake, são suas interessantes aldeias 
e jardins flutuantes. Nyaung Shwe é a porta de 
entrada para o lago e ao chegar n aeroporto de 
Heho será recebido e transferido para esta pequena 
cidade. Depois de uma breve visita para o Mosteiro 
de Shwe Yaunghwe Kyaung, vamos para seu barco 
particular para passear pelo lago. O primeiro 
lugar que visitaremos será o local que abriga as 
cinco antigas imagens de Buda coberto de ouro 
na Pagoda Phaung Daw Oo. Continue com uma 
visita ao templo em Nga Hpe Kyaung que abriga 
uma impressionante coleção de imagens antigas do 
Buda. Também teremos a oportunidade de visitar 
um jardim flutuante. Retorno ao hotel para check-in 
Refeições incluídas: Café da manhã. 
 
DIA 6 - INLE | INNDEIN
Inndein, o mercado local de 5 dias gira entre 
cidades da região do Lago Inle. Depois de 
explorar o mercado, é hora de avançar para 

DIA 10 - MONYWA | BAGAN 
De manhã, traslado ao aeroporto para tomar 
seu vôo para Bagan. Conhecida como a cidade 
de quatro milhões de pagodas, Bagan é um 
dos sítios arqueológicos mais ricos da Ásia com 
mais de 2.000 pagodas, templos e mosteiros 
para explorar. O resto do dia será dedicado 
a exploração dos templos e seus arredores. A 
visita incluirá Gubyauknge com suas excelentes 
esculturas de estuque, o impressionante Htilominlo 
Pahto e Ananda Pahto, que é um dos templos 
melhor preservados da zona arqueológica

DIA 11 -BAGAN 
Comece a manhã com uma visi ta nas 
proximidades de Phwar Saw Village, onde terá 
a oportunidade de testemunhar a vida birmanesa 
rural. No caminho faremos uma parada no 
interessante mercado em Nyaung Oo para ver 
a variedade de produtos frescos para venda. 
O almoço de hoje será em um restaurante local 
(não incluído no preço) e esta tarde há uma nova 
oportunidade para revisitar os templos, desta vez 
por carruagem de cavalos. Termine o dia com 
um cruzeiro ao pôr-do-sol no Rio Irrawaddy para 
relaxar antes de voltar para seu hotel. Refeições 
incluídas: Café da manhã

DIA 12 - BAGAN | YANGON
Após o café da manhã, traslado de volta para 
o aeroporto para retornar para Yangon. Ao 
chegar, saíremos para explorar o centro da 
cidade. Haverá também tempo para explorar o 
mercado Bogyoke Aung San. A visita continuará 
com excursão ao enorme Buda reclinado em 
ChaukHtat Kyi. Mais tarde, visite a pagoda 
histórico de Shwedagon que alcança quase 98 
metros (326 pés) acima da paisagem urbana 
verde de Yangon Refeições incluídas: Café da 
manhã

DIA 13 - YANGON 
Tempo livre até a transferência final para o 
aeroporto. Refeições incluídas: Café da manhã.

BANGKOK | YANGON | INLE | MANDALAY | MONYWA | BAGAN 

as estupas e templos em ruínas na aldeia ao 
redor do lago Inndein. Depois do almoço em 
um restaurante local (não incluído no preço) 
teremos a oportunidade de visitar a aldeia de 
Nampan para ver como o charuto local é feito e 
então continue em direção a Inn Paw Khone, uma 
pequena cidade especializada em tecelagem de 
seda. O dia terminará com um passeio tranquilo 
em canoa.

DIA 7 - INLE | HEHO | MANDALAY 
Traslado para o aeroporto para pegar o voo de 
manhã cedo para Mandalay. A visita hoje irá 
incluir o espiritualmente importante Mahamuni 
Pagoda, que abriga uma das mais famosas 
imagens do Buda sentado do Myanmar. Continue 
para o Shwenandaw Kyaung (Mosteiro do 
Palácio Dourado). Depois almoço em restaurante 
local (não incluído no preço) continuamos para 
a Pagoda de Kuthodaw, que é conhecida por 
abrigar o maior livro do mundo. Terminamos o 
dia com uma caminhada até o topo da colina de 
Mandalay. Refeições incluídas: Café da manhã

DIA 8 - MANDALAY
Começando com uma viagem por uma de suas 
poucas pontes que se estendem pelo poderoso 
Ayeyarwady River. Haverá tempo para explorar 
e aproveitar a vista fantástica do rio abaixo. 
Continue para a antiga capital real em Ava 
(INWA), onde a exploração em carruagens 
puxadas por cavalos oferece a oportunidade 
de descobrir as pitorescas ruínas e campos 
circundantes. O almoço será em um restaurante 
local.

DIA 9 - MANDALAY | MONYWA 
Deixando Mandalay no início da manhã, 
levamos cerca de 3 horas para chegar a a 
cidade comercial de Monywa. Na chegada, 
atravessaremos o rio para visitar Chindwin Pon 
Win Daung, um complexo rural com mais de 400 
imagens de Buda esculpidas na encosta da pedra 
calcária. Na viagem de regresso, parada no 
Thanboddhay Pagoda, um complexo interessante 
de templos budista. Você também pode visitar 
a Floresta de árvores Bodhi, onde cada árvore 
tem uma grande imagem de Buda. Uma curta 
caminhada para leste irá levá-lo ao Po Khaung 
Taung, uma cadeia de colinas de onde você pode 
obter uma excelente vista do enorme Buda em 
pé em Bodhi Tataung. Refeições incluídas: Café 
da manhã

CÓD: A G T H 10

O MELHOR DE TAILÂNDIA & 
MYANMAR

12 NOITES

• Visitar o histórico Shwedagon Pagoda cedo pela manhã quando o 
sol está próximo; ser uma testemunha da serenidade e da calma que 
abunda a esta hora do dia é uma experiência que permanecerá com 
você por muito tempo.

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

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

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS

•  Todo o itinerário em serviço privado e exclusivo para cada cliente 

ou reserva;

• Acomodação nos hotéis mencionados em quarto duplo compartilhado;

• Café da manhã diário nos hotéis incluídos de acordo com o itinerário 

de acima;

• Transferências e visitas em veículos de ar condicionado;

• Todas as entradas para as visitas mencionadas;

• guias locais de língua espanhola para visitas e transferências;

• Regime de refeição conforme especificado no itinerário acima (bebidas 

não incluídas);

• Voos domésticos no Myanmar na classe econômica.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais;

• Visto de Mianmar

• Refeições não especificadas como incluídas;

• Seguro de viagem ou despesas pessoais (minibar, chamadas, telefone, 

lavanderia, etc.);

• Gorjetas para guias / motoristas / porteiros / hotel, restaurante ou 

equipe do navio, etc.;

• Bebidas e despesas pessoais ou bilhetes para qualquer turismo e 

atividades adicionais ou opcionais.

SAÍDAS: Diárias

CIDADE

BANGKOK Furama Si lom Rembrandt Bangkok

YANGON Chatr ium Hotel Chatrium Hotel

INLE Pris t ine Lotus Resort Pristine Lotus Resort

MANDALAY Mandalay Hi l l  Resort Mandalay Hill Resort

MONYWA Win Uni ty Hotel Win Unity Hotel

BAGAN Amata Garden Resort Bagan Lodge Hotel

A PARTIR DE USD 3.262 USD 3.661

BANGKOK

YANGON

INLE
MANDALAY

MONYWA

BAGAN

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


