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A partir de 2.265 $

14 Dias
Visitando: Bangkok / Hanoi / Halong / Yagoon / Bagán / Mandalay / 
Amarapura / Lago Inle

Paraíso Birmanês e Baía de Halong 
com Bangkok

2019-2020
Saídas às terças-ferias 30 de abril 2019 à 31 de março 2020

Saídas 2019 / 2020
A BANGKOK: TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º (Ter): Bangkok
Pick up no aeroporto de Bangkok e traslado ao 
hotel selecionado. Check in e tempo livre (quar-
tos disponíveis após as 14:00). Restante do dia 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qua): Bangkok / Yagoon (Birmâ-
nia)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída 
em voo para Yagoon (não incluído). Chegada à 
antiga capital do país, recepção e traslado ao 
hotel. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qui): Yangoon / Bagan
Café da manhã. Saída em voo para Nyaung U. 
Visita de um templo para apreciar a majestosa 
vista panorâmica de Bagan e caminhar por um 
mercado local. Pequena pausa em uma loja de 
chá tradicional. Visitaremos o templo Bu Le Thi, 
com vistas espetaculares, o templo Ananda e o 
Templo Dhamayangyi, construído com tijolo ver-
melho, sólido e piramidal. Almoço e passeio de 
carruagem, passando pelo pagode de Shwezi-
gon. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 4º (Sex): Bagán
Café da manhã. Visita dos templos de Paya-
thonzu, Lemyentha e Nanda Manya a pé; visita 
da aldeia Myinkaba e do Templo Gubyaukgyi, fa-
moso por suas pinturas requintadas e baixos-re-
levos do lado de fora; Manuha Temple e Nan 
Paya, que são dois templos com belas estátuas 
de Buda. Almoço. Na continuação vamos ao cais 
para pegar um barco em um cruzeiro, para con-

hecer o estilo de vida dos habitantes das mar-
gens e uma perspectiva única dos templos de 
Bagan. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Bagán / Mandalay / Amara-
pura / Mandalay
Café da manhã. Saída em voo para Mandalay. 
Chegada e visita da Ponte Teka de U-Bein, com 
mais de 200 anos e a mais longa do mundo. Con-
tinuação até o Mosteiro Mahagandayon, para 
experimentar a experiência da comida diária 
dos monges que a habitam. Almoço e visita do 
Templo Mahamuni, centro da vida religiosa da 
cidade, o mosteiro de madeira de Shwenadaw e 
o Pagoda de Kuthodaw. Retorno e acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Dom): Mandalay / Nyaung Shwe 
/ Lago Inle
Café da manhã. Saída de voo para Heho. Che-
gada e traslado ao píer de Nyaung Shwe, às 
margens do Lago Inle, famoso pelos remadores 
peculiares que o fazem com suas pernas. Vamos 
visitar o mosteiro de madeira de Shwe Yan Pyay, 
que tem belas esculturas. Chegada a Nyaung 
Shwe e passeio de barco no Lago Inle, onde 
suas águas calmas são salpicadas de canoas de 
pesca. Paramos no Phaung Daw Oo Pagoda, que 
contém cinco imagens sagradas de Buda. Tam-
bém visitaremos uma oficina de seda tradicional. 
Durante este passeio, também passaremos por 
inúmeros jardins flutuantes, onde os moradores 
locais vivem em suas casas construídas sobre pa-
lafitas. Almoço. Retorno e acomodação no hotel.

Dia 7º  (Seg): Lago Inle / Lago Indein / 
Inle
Café da manhã. Saída de barco para visitar um 
dos Mercados locais na área. Vamos continuar a 
viagem de barco para uma das aldeias do lago, 
passando pela aldeia de Ywama, o maior lago, 
com muitos canais e casas altas de teca em pa-
lafitas. Vamos desfrutar de uma curta caminhada 
através de uma das aldeias no lago. Almoço. 
Depois, sairemos de barco para atravessar o 
lago em direção a Indein. Vamos caminhar até 
a aldeia para alcançar as ruínas do pagode de 
Nyaung Ohak. Um caminho coberto de 700 me-
tros nos leva a Shwe Inn Thein Paya, conjunto de 
pagodes e estopas. Retorno e acomodação no 
hotel.

Dia 8º (Ter): Lago Inle / Yangoon
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de 
Nyaung para pegar o vôo para Yagoon. Chegada 
e início da visita panorâmica, onde veremos o es-
tilo colonial da cidade: o Chauk Htat Gyi Pagoda 
e seu enorme Buda Reclinado. Almoço. À tarde, 
visita do Mercado Bogyoke of Scots (fechado 
às segundas-feiras), com centenas de lojas de 
alimentos, roupas, artesanato e visitar um dos 
monumentos mais espetaculares: o complexo 
de Shwedagon Pagoda, verdadeiro centro de 
culto da cidade e que tem uma estopa de mais 
de 100 metros de altura. Retorno e acomodação 
no hotel.

Dia 9º (Qua): Yangoon / Hanói 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Saída 

em voo até Hanoi (voo não incluído). Chegada 
no aeroporto uma guia em espanhol estará es-
perando. Traslado a cidade onde poderemos 
ter a primeira impressão da cidade de Hanoi e 
tempo livre até o check-in no hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Qui): Hanói
Café da manhã. City tour: o mausoléu de Ho Chi 
Minh (visita ao exterior), a casa de Ho Chi Minh 
sobre palafitas, o Palácio do Governador (visita 
ao exterior), o Pagode do pilar único e do Tem-
plo da Literatura, a primeira universidade do país 
fundada em 1070. Almoço e continuação  das 
visitas com a prisão-museu Hoa Lo, mais conhe-
cida como “o Hilton” pelas muitos presidiários 
americanos que estiveram encarcerados de 54 
a 73 e o Templo Ngoc Son. Faremos um tour 
em xiclo pela cidade velha de Hanói, também 
conhecido como o bairro das 36 ruas que no seu 
tempo cada uma era conhecida por artesanatos 
e oficinas de uma profissão em particular. Assis-
tiremos um show de marionetes tradicional na 
água. Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 11º (Sex): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, 
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, 
em uma viagem pelas ricas terras agrícolas do 
delta do rio vermelho e a paisagem dos campos 
de arroz, búfalos de água, exemplo da vida rural 
e tradicional do Vietnã. Chegada e embarque 
a bordo de um tradicional barco de madeira 
“junco”. Almoço a bordo. Continuaremos na-
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INTRODUÇÃO
Viagem para descobrir o mais interessante de Myamnar, a antiga Birmânia. O grande pagode do 
Swedagon em Yangon, os mais de 1.200 templos ao longo do rio Irrawadi próximo a Bagán, que 
era a capital até o século XI. A Ponte Teka, o Mosteiro de Mandalay e a grande experiência do Lago 
Ingle com suas aldeias e hotéis no lago. Continuamos a viagem para conhecer o norte do Vietnã, 
destacando o cenário mais espetacular em toda a Ásia: a Baía de Halong que visitaremos em junco 
Além da visita à capital Hanói, planejamos fazer uma fantástica viagem de barco através dos cam-
pos de arroz cercados por montanhas rochosas de Ninh Binh. Começamos a viagem em Bangkok.
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• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Voos internos no Myanmar.
• Visitas segundo itinerário com guias locais em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Transporte em ônibus ou furgoneta privativo com ar-condicionado.
• Passeio de elefante em Jaipur (lugar restrito, se não, se realizará em jeep).
• Entradas as visitas mencionadas.
• Passeio em xiclo em Hanoi.
• Junco tradicional na Baía de Halong. 
• Navegação pelo Lago Inle. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais mencionados por separado.

Não incluiNO

Bahía de Halong

Cidade Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday inn Silom 4*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4*
Baía de Halong Syrena Cruise Indochina Sails
Yangon Summit Park View 4*, Green Hill 4*, Reno hotel 3* Rose Garden hotel 4* sup
Bagán Shwe Yee Pwint, Bawgathidi hotel 3* Myanmar Treasure Resort 3* sup, Amata Garden 4*
Mandaly Victoria Palace, Magic hotel  3* Eastern Palace 4*
Lago Inle Serenity Resort 3* Serenity Resort 3*

Hotéis previstos ou similares

vegando e descobrindo as numerosas ilhas da 
Baía como a da Tartaruga, Cachorro, Cabeça de 
Homem e etc. Jantar e acomodação a bordo. 

NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a al-
terações sem aviso prévio.

Dia 12º (Sáb): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração de Taichi na ponte superior. Na volta ser-
viremos um café da manhã leve, e mais tarde um 
esplêndido brunch e tudo isso continuando com 
a navegação através da miríade de ilhas e ilhotas 
e visitando os pontos mais importantes. Desem-
barque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada 
e acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Hanói / Hoa Lu Tam Coc 
/ Hanói
Café da manhã. Saída pela estrada descobrindo 

paisagens incomuns e chegada na província de 
Ninh Binh. Uma vez lá, no Tam Coc, embarcare-
mos em um pequeno barco a remo para percorrer 
por uma paisagem inesquecível, onde descobri-
remos as aldeias locais, cavernas espetaculares e 
paisagens infinitas que serão registradas na retina 
dos viajantes. Em seguida, vamos visitar o pagode 
de Bich Dong, a apenas 2 km Tam Coc, local que 
recebeu o apelido de “A Segunda caverna mais 
bonita do Vietnã “ um velho rei. Almoço e saída 
pela estrada para Hoa Lu, a antiga capital do Vietnã 
no ano 1010, quando ela foi transferida para Thang 
Long-Hanói, deixando como lembranças os tem-
plos dos reis Dinh & Le. Quando terminar, retorno 
para Hanói. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Seg): Hanói
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora 
indicada, traslado para o aeroporto. Fim dos nos-
sos serviços. Até uma próxima viagem !

• Mínimo 2 passageiros
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 13:00 -14:00 e 11:00 - 12:00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon

Notas Importantes
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Suplemento Voos internacionales  
(sujeito a modificações) $

Voo internacional Bangkok / Yangoon:  150 $
Voo internacional Yangoon / Hanoi: 120 $

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM816

Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

30 Abr - 23 Jul 2.305 630 2.500 790
30 Jul - 13 Ago 2.265 630 2.460 790
20 Ago - 10 Set 2.305 630 2.500 790

17 - 24 Set 2.340 670 2.565 835
1  Out - 3 Dez 2.555 805 2.800 1.025

10 - 24 Dez, 22 - 29 Jan 2.635 805 2.870 1.120
31 Dez - 14 Jan, 4 Fev - 31 Mar 2.555 805 2.800 1.115

$


