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DATAS DE SAÍDA 2019 
- TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA
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Este Programa Inclui (Mianmar Clássico): 
-Voos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay/Heho e 
Heho/Yangon. 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 
segundo categoria escolhida, base quarto duplo com banheira 
e/ou ducha. 

- Regime alimentar segundo o programa: 8 cafés da manhã + 7 
almoços (sem bebidas). 

- Traslados e circuito em ônibus privado com ar condicionado. 
- Guia local acompanhante de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 

A extensão no Camboja inclui: 
- Voo de linha regular Yangon / Bangkok / Siem Reap;  
2 noites em quarto duplo com banheira e / ou ducha; 2 cafés 
da manhã e 2 almoços (sem bebidas); Traslados e visitas,  
conforme indicado na extensão, com guias locais de língua 
espanhola. 

A extensão no Laos inclui: 
- Voo de linha regular Yangon / Bangkok / Luang Prabang / 
Bangkok; 3 noites em quarto duplo com banheira e / ou 
ducha; 3 cafés da manhã e 2 almoços (sem bebidas); Traslados 
e visitas conforme indicado na extensão com guias locais de 
língua inglesa. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Vistos (ver notas), Taxas de saída do aeroporto, gastos pesso-
ais, bebidas, gorjetas, etc.
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
(quarto base de cada hotel) 

Categoria “A” 1ª 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Myanmar Treasure  
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel 
- Inle: Serenity Inle Resort Hotel 

- Siem Reap: Somadevi Angkor / Royal Angkor Resort /  
Tara Angkor 

- Luang Prabang: Villa Santi Hotel 

Categoria “B” 1ª Superior 
- Yangon: Melia / Sule Shangri-La 
- Bagan: Amata Garden 
- Mandalay: Mandalay Hill Resort 
 Inle: Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus Spa & Resort 

- Siem Reap: Angkor Palace Resort / Borei Angkor Resort /  
Somadevi Angkor Boutique 

- Luang Prabang: Sofitel Luang Prabang 

Notas: Neste programa os quartos triplos não são recomendá-
veis. Em qualquer caso, não se aplica desconto nenhum.  
O nome dos hotéis será reconfirmado 15 dias antes da saída.

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.395 USD

HOTÉIS 
1ª/1ªSup

Incluindo  
TOUR em MEIA PENSÃO e  

30 VISITAS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Bolo e Garrafa de Vino 
- Presentes Locais

•
Ngapali

•

Thande 
(AeropOrto)

Dia 1º Yangon 
• Almoço. 
Chegada a Yangon pela manhã, 
antiga capital de Mianmar e da cida-
de mais importante do país. Assistên-
cia por parte de nosso pessoal e tras-
lado ao hotel e check in a partir das 
15h. Alojamento.  

Dia 2º Yangon/Bagan 
• Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para pegar o voo 
com destino a Nyaung-U, o aeropor-
to mais próximo de Bagan (1 h e 
20min). Chegada e começaremos a 
visita a um Templo ligeiramente ele-
vado de onde teremos uma majesto-
sa vista de Bagan. Mais tarde, passa-
remos pelo colorido mercado local 
de Nyaung-U. Pequena pausa em 
um tradicional salão de chá para 
tomar chá Mais tarde, visita do tem-
plo Bu Le Thi, um templo com vistas 
espetaculares das planícies. Em 
seguida, continuaremos até o tem-
plo Ananda, uma obra-prima do 
estilo arquitetônico Mon e um dos 
templos mais marcantes de Bagan. 
Continuaremos visitando o Templo 
Dhamayangyi, construído com tijolo 
vermelho, sólido e de forma  pirami-
dal. Almoço em um pitoresco restau-
rante local. Tempo livre no hotel. A 
última atividade do dia será o pas-
seio de charrete passando pela 
Pagoda de Shwezigon. Regresso ao 
hotel e alojamento. 

Dia 3º Bagan 
• Café da manhã + almoço. 
Exploraremos os templos de Paya-
thonzu, Lemyentha e Nandamann-
ya a pé. Em seguida, iremos a uma 
oficina de verniz tradicional para 
observar sua produção. Mais tarde 
visitaremos a cidade de Myinkaba e 
o Templo Gubyaukgyi, também con-
hecido como "templo da caverna". 
Muito perto desta parada, se encon-
tra o Templo Manuha e o Nan Paya, 
dois templos com belas estátuas de 
Buda. Almoço em restaurante local e 
retorno ao hotel. Tempo livre. Como 
última atividade do dia, iremos para 
o cais para pegar um pequeno barco 
para um cruzeiro tranquilo pelo rio 
Irrawaddy. Alojamento. 

Dia 4º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay 
• Café da manhã + almoço. 
Traslado ao aeroporto para sair de 
avião com destino a Mandalay (30 
min.). Chegada e saída para a ponte 

de teca U Bein de 200 anos de anti-
guidade e construído em 1782. 
Seguidamente iremos ao Mosteiro 
Mahagandayon, para viver a emo-
cionante experiência de testemunhar 
a alimentação diária dos mais de 
1000 monges que habitam o com-
plexo. Continuaremos a visitar o seu 
artesanato local: tecidos de seda. 
Após a visita, continuaremos até a 
antiga capital real de Inwa, Ava, 
localizada em uma ilha entre os rios 
Ayeryarwaddy e Myitnge. Visite 
Inwa em charretes percorrendo a 
antiga cidade até chegar ao impres-
sionante mosteiro de madeira de 
Maha Aungmye Bonzan (também 
conhecido como Ok Kyaung). Almo-
ço em restaurante local. Após a visi-
ta, continuaremos nossa viagem a 
Pagoda Khaung Mu Daw em 
Sagaing e as Colinas de Sagaings. 
Pôr do sol na colina de Sagaing. 
Regresso por estrada para Mandalay 
e traslado ao hotel. Alojamento no 
hotel. 

Dia 5º Mandalay/Mingun/ 
Mandalay 
• Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para pegar um 
barco que nos levará até a localida-
de de Mingun pelo rio Ayeyar-
waddy e que nos permitirá observar 
a vida local em suas margens. Na 
chegada visitaremos a majestosa e 
inacabada Pagoda de Pahtodawg-
yi. Também poderemos ver o enorme 
sino de mais de 90 Toneladas. 
Regresso a Mandalay e almoço. À 
tarde visita do Templo Mahamuni, 
centro da vida religiosa da cidade e 
veremos o belo mosteiro de madeira 
de Shwenadaw e a Pagoda de 
Kuthodaw, que abriga o maior livro 
do mundo esculpido em mármore. 
Finalmente, pôr do sol na colina de 
Mandalay. Regresso ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 6º Mandalay/Heho/Nyaung 
Shwe Jetty/Lago Inle  
• Café da manhã + almoço. 
Traslado ao aeroporto de Mandalay 
(1h) para pegar o voo com destino a 
Heho (30min.). Chegada e traslado 
por estrada ao embarcadouro de 
Nyaugshwe as margens do Lago Inle 
(1 hora). No caminho, visita do mos-
teiro de madeira de Shwe Yan Pyay, 
que tem belas esculturas e uma cole-
ção de imagens de Buda. Chegada 
em Naungshwe e passeio de barco 

no Lago Inle. Veremos os únicos 
"remadores de pernas" do lago. 
Faremos uma parada na Pagoda  
Phaung Daw Oo, o local religioso 
mais sagrado do sul do estado de 
Shan. Visita a uma fábrica de seda 
tradicional. Desfrutaremos de um 
passeio de canoa pelos canais, entre 
as casas construídas sobre palafitas e 
os jardins flutuantes. Traslado ao 
hotel e alojamento 

Dia 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Café da manhã + almoço. 

Sairemos para explorar um mercado 
itinerante que oferece uma ideia da 
vida das pessoas das etnias Pao, 
Danu e Intha. Continuaremos a via-
gem de barco para uma das aldeias 
no lago, passando pela movimentada 
vila de Ywama, a maior do lago. 
Vamos desfrutar de um curto passeio 
por uma das aldeias do lago. Almoço 
em restaurante local. Saída em bote 
de cauda longa para atravessar o 
lago em direção a Indein, no extremo 
oeste. Caminharemos por 15 min 
pela vila de Indein para alcançar as 
ruínas da pagoda Nyaung Ohak dos 
séculos XIV e XVIII. Uma passarela 
coberta, muito popular entre os ven-
dedores de souvenirs, nos conduz a 
ShweInnThein Paya, um complexo 
Zedi do século XVII e XVIII castigado 
e danificado  pelo tempo. Regresso 
ao Lago Inle, traslado ao hotel e alo-
jamento. 

Dia 8º Inle/Nyuang Shwe Jetty/ 
Heho/Yangon 
• Café da manhã + almoço. 

Traslado para o aeroporto para pegar 
o voo de volta para Yangon. Chega-
da e visita panorâmica da cidade, 
em primeiro lugar visita ao estilo 
colonial do centro de Yangon. Con-
tinuação para a Pagoda Chauk Htat 
Gyi para ver a imagem do enorme 
Buda Reclinado. As visitas continuam 
com o mercado Bogyoke. Almoço 
em restaurante local. Por último, visi-
ta a um dos monumentos mais espe-
taculares: a Pagoda Shwedagon: 
sua stupa dourada é o "coração" de 
Myanmar. Estima-se que a Pagoda 
tenha 2.600 anos de antiguidade. 
Regresso ao hotel e alojamento 

Dia 9º Yangon 
• Café da manhã. 

Traslado ao aeroporto.

●

Bangkok
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Mianmar Camboja Mianmar Laos
EXTENSÃO LAOS (4 DIAS/3 noites)

Incluindo 3 CAFÉS DA MANHÃ + 2 ALMOÇOS

Dias 1º a 8º “Mianmar Clássico” 
(Ver dia 1º ao 8º do programa base). 

Dia 9º Yangon/Siem Reap 
• Café da manhã. 

Na hora prevista traslado ao aeroporto 
para pegar o voo com destino a Siem 
Reap (consultar ponto de escala). Trasla-
do ao hotel. Tempo livre. Alojamento. 

Dia 10º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 

Café da manhã no hotel. Visita da anti-
ga capital de Angkor Thom (S. XII),  os 
templos de Bayon Bayon único por 
suas 54 torres decoradas com 200 caras 
sorridentes de Avolokitesvara, os Phime-

anakas e os terraços do rei leproso e 

dos elefantes. Almoço em restaurante 
local. À tarde visitaremos o templo 
Angkor Wat, “Uma Maravilha do 
Mundo” considerada entre os historia-
dores de arte como o primeiro exemplo 
de arquitetura e arte clássica Khmer, e o 
templo Pre Rup. Alojamento. 

Dia 11º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 

Café da manhã no hotel. Visita dos 
templos de Ta Prom (um dos mais espe-
taculares), Preah Khan, Neak Pean e Ta 
Som. Almoço em restaurante local. Na 
hora prevista traslado ao aeroporto. 

Incluindo 2 CAFÉS DA 
MANHÃ + 2 ALMOÇOS +  
2 DIAS PARQUE ANGKOR WAT

      EXTENSÃO CAMBOJA (3 DIAS/2 noites)

PAGODE INABACADA - MINGUN

ALDEIA FLUTUANTE NO LAGO INLE

11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 2.390 USD

Dias 1º a 8º “Myanmar Clássico” 
(Ver dia 1º a 8º do programa base). 

Dia 9º Yangon/Luang Prabang 
• Café da manhã 

Traslado para o aeroporto para pegar 
um voo para a cidade de Luang Pra-
bang em Laos (ver ponto de escala). 
Chegada e traslado com motorista de 
língua inglesa para o hotel. Alojamento.  

Dia 10º Luang Prabang 
• Café da manhã + almoço 

Começaremos uma visita de meio dia à 
cidade Patrimônio Mundial da UNESCO. 
A bela cidade está localizada às margens 
do rio Mekong e é cercada por montan-
has cobertas de florestas. Aqui parece 
que o tempo parou e o visitante se vê 
imerso na Ásia mais antiga e melhor 
conservada. Visitaremos os majestosos 
templos de Wat Visoun, Wat May, Wat 
Xieng Thong e Wat Praphoutahbat. 
Precisaremos subir 238 degraus para 
chegar ao alto da colina Phousi Hill, 
onde além de um templo, se obtém a 
melhor vista da cidade. Mais tarde, visi-
ta do Museu Nacional (fechado às ter-
ças-feiras) no antigo Palácio Real. Exibe 
uma coleção de artefatos que refletem a 
riqueza da cultura de Laos. Alojamento 
no hotel. 

Dia 11º Luang Prabang/Grutas Pak Ou/ 
Khouangsi 
• Café da manhã + almoço 

Embarcaremos em um barco - cruzeiro 
que nos levará pelo rio Mekong. Este 
rio é considerado um dos mais belos e 
pitorescos da Ásia. Parada para a visita 

à cidade de Ban Sanghai, famosa pela 
produção de álcool de arroz e continua-
mos navegando até as grutas budistas 
de Tamting, que são sagradas para a 
população local. Em seguida, regresso a 
Luang Prabang e saída para ver a cacho-
eira Khouangsi, onde poderemos nos 
refrescar e nadar nas piscinas naturais 
ou caminhar pela floresta. Mais tarde 
chegaremos a Ban Sangkong, uma 
cidade famosa por sua fábrica de papel. 
Alojamento no hotel. 

Dia 12º Luang Prabang 
• Café da manhã 

Na hora indicada traslado ao aeroporto.

Mianmar
  

Clássico
Extensões 

Temporadas Base 9d + Camboja 11d + Laos 12d 

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. 

“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (por pssoa) 

1 noite extra em Yangon com traslado de saída (por pessoa) ............................ 99 

Por saída 4/5 pessoas ............................................................................................ 130 
Por saída 2/3 pessoas ............................................................................................ 420 
(somente para a parte do Mianmar, no Camboja e Laos poderão viajar com outros passageiros em regular) 

Por guia de língua espanhola em Laos (por pessoa) base 2 pessoas .................. 290 

Visto do Mianmar ..................................................................................................... 70 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Reconfirmar preços a partir de 1 de Outubro de 2019. 
Consultar desconto por reservas de mais de 2 pessoas no Laos

TEMPLO PRE RUP

TOUR 

EXCLUSIVO
 

POLITOUR
S

TOUR 

EXCLUSIVO
 

POLITOUR
S

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C) 
- Por razões técnicas a ordem das visitas pode mudar assim como ser substituídas por outras similares man-
tendo o conteúdo do programa. 

- Consultar suplementos para o período de Natal e Jantares de Gala. 

Informação de Vistos: 
Para todos os destinos o passaporte deve ter uma caducidade mínima de 6 meses. 
- Mianmar: Trâmite e pagamento com a reserva (70 USD). Favor enviar passaporte scaneado + 1 fotografia 
tamanho passaporte 30 dias antes da saída. 
- Camboja: Tramita-se à chegada. Pagamento no aeroporto de 30 USD (aprox.) + 2 fotografias. 
- Laos: Tramita-se à chegada: Pagamento no aeroporto de 35 USD (aprox.) + 2 fotografias.

1 Mai/25 Set 2019 1.395 1.575 2.390 2.650 2.915 3.210 

26 Set 2019/31 Mar 2020 1.600 1.850 2.600 2.990 3.150 3.800 

Suplemento quarto individual 

1 Mai/25 Set 2019 320 440 375 789 609 1.085 

26 Set 2019/31 Mar 2020 470 650 559 795 839 1.800

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 2.915 USD

TOUR 

EXCLUSIVO
 

POLITOUR
S

TOUR 

EXCLUSIVO
 

POLITOUR
S

PACOTE LUA  
DE MEL/PRESENTES:

- Massagem de Pés

PACOTE LUA  
DE MEL/PRESENTES:

- Massagem

GRUTAS DE PAK OU


