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A partir de 2.730$

15 Dias
Visitando:  Bangkok / Yangon / Mandalay / Monywa / Bagan / Amarapura / 

Lago inle / Ilhas Phi Phi

Mística Birmânia
(com Bangkok e Ilhas Phi Phi) 

2020
Saídas aos domingos:  De  01 Janeiro  a 20 Dezembro  2020

Saídas 2020
A BANGKOK: DOMINGO 

Dia 1º (Dom): 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 (Seg): Bangkok 
Café da manhã. City tour pela manhã para 
fazer um passeio pelas principais avenidas de 
Bangkok, atravessando o movimentado bairro 
de Chinatown onde faremos nossa primeira 
parada: o templo de Wat Traimit ou mais con-
hecido como Templo do Buda de Ouro e que 
abriga uma Imagem de Buda de 5 toneladas 
de ouro maciço. Nossa próxima parada será o 
Templo Wat Pho ou Templo do Buda Reclinado, 
um dos maiores Budas reclinados do mundo 
com 46 metros de comprimento e em cujos pés 
encontramos uma gravura espetacular de 108 
imagens que representam ações positivas do 
budismo. No caminho de volta ao hotel, visita 
a fábrica de pedras. Resto do dia livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Ter) Bangkok / Yangon (Birmânia)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída 
em voo para Yangon (não incluído). Chegada à 
antiga capital do país, recepção e traslado ao 
hotel. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Yangon / Mandalay
Café da manhã. Voaremos para Mandalay. Che-
gada e translado para a antiga capital de Mian-
mar, Ava, localizado em uma ilha entre dois rios. 
Vamos dar um passeio de carruagem pela cidade 

antiga e visitaremos alguns de seus mosteiros. 
Almoço, retorno a Mandalay e acomodação.

Dia 5º (Qui): Mandalay / Mingun / Man-
dalay
Café da manhã. Hoje vamos visitar o Templo Ma-
hamuni, o mosteiro de madeira de Shwenadaw 
e o pagode de Kuthodaw, que abriga o maior 
livro do mundo, esculpida em mármore. Almoço. 
Vamos pegar um barco pelo rio Ayeryarwaddy 
para a cidade de Mingún. Vamos visitar o pa-
gode majestoso e inacabado de Pahtodawgyi.  
Retorno para Mandalay. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Mandalay / Phowin Tuang / 
Caves / Monywa
Café da manhã. Saída para Monywa, pararemos 
em Thanboddhay Pagoda, templo budista co-
berto com mais de 500.000 imagens de Buda e 
Pagoda Thanboddhay, que abriga O maior Buda 
reclinado de Mianmar. Almoço. Continuamos 
a Phowin Taung: extraordinário complexo com 
947 cavernas e contém toda as pinturas e murais 
budistas mais importantes do sudeste da Ásia. 
Descobrimos Shwe Ba Taung, com mosteiros e 
templos esculpidos nos desfi ladeiros. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Sab): Monywa / Pakkoku / Bagan
Café da manhã. Hoje continuamos a Pakkoku, 
conhecida por seu comércio de tabaco e teci-
dos de algodão. Visitaremos o mercado local de 
manhã. Almoço a caminho. Vamos continuar a 
jornada para Bagan, chegada ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º  (Dom): Bagan
Café da manhã. Visitaremos o mercado colorido 
de Nyaung-U Vamos subir ao templo de Bu Le Thi, 
não esqueça sua câmera! Porque as vistas são des-
lumbrantes. Depois, visitamos o templo de Ananda, 
obra prima e templo emblemático de Bagan. Vamos 
continuar visitando o templo de Dhamayangyi, cons-
truído com tijolo vermelho e forma de pirâmide. Al-
moço. À tarde, daremos um passeio de carruagem, 
passando pelo pagode Shwezigon, construído no 
século XI pelo rei Anawrahta. Regresso para o hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Bagan / Heho / Lago Inle
Café da manhã. Voaremos para Heho. Chegada 
e traslado para o cais de Nyaung Shwe, onde 
vamos pegar um barco (conhecido por ser re-
mado com as pernas) que nos levarão ao lago 
Inle, tenha a câmera pronta! Isso vai te fascinar. 
A caminho, visitamos o mosteiro de madeira 
de Shwe Yan Pyay. Visitamos a Pagoda Phaung 
Daw Oo, o mercado fl utuante e as vilas e jardins 
onde frutas e vegetais crescem. Almoço. Vamos 
visitar uma ofi cina de seda tradicional. Na volta 
passaremos por jardins fl utuantes, canais e 
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INTRODUÇÃO

Começamos a viagem em Bangkok e depois continuamos para Mianmar, a antiga Birmânia. O 
Grande Pagode da Swedagon  em Yangoon, os mais de 1.200 templos ao longo do rio Irawadi 
ao longo a Bagán, que foi a capital até o século XI. Ponte Teka, Mosteiro de Mandalay e a grande 
experiência do Lago Ingle, com suas aldeias e hotéis no lago. Terminamos a viagem nas praias de 
Phi Phi, um paraíso para descansar.
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• Traslados de chegada e saída com transporte com ar condicionado.
• Acomodação nos hotéis previstos (ou similar).
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo com o programa.
• Voos internos em Mianmar.
• Passeio terrestre de acordo com o programa de carro / van privativo com ar condicionado.
• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Navegação no lago Inle.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Phi Phi

• Traslados do aeroporto de Phuket / porto de Ao Po e vice-versa, serviço de língua inglesa.
• Bilhetes de ferry de Phuket / Phi Phi / Phuket.

O Tour incluiSI

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

• Outras refeições ou serviços não especifi cados no programa.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais mencionados por separado.

O Tour não incluiNO

Cueva de Pak Ou, Luang Prabang

casas construídas sobre palafi tas.  Acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Ter): Lago Inle 
Café da manhã. Hoje vamos explorar um mer-
cado itinerante, para conhecer mais sobre a vida 
dos locais. Vamos continuar a viagem parando 
em algumas das aldeias típicas. Também visita-
remos o incrível complexo de pagodes e stupas 
que estão em cima de um pequeno morro. Al-
moço. Depois vamos caminhar para o complexo 
Shwe Inn Thein Paya, através de uma passarela 
coberta (desde janeiro). Voltar para hotel.

Dia 11º (Qua): Lago Inle / Heho / Yangon
Café da manhã. Retornamos de avião para Yan-
gon. Vamos descobrir a cidade com uma visita 
panorâmica; veremos o centro de estilo colonial, 
o Pagode Chauk Htat Gyi e seu enorme Buda 
Reclinado. Almoço. À tarde, visitamos o mercado 
Bogyoke (mercado escocês - fechado em feria-
dos), com centenas de lojas de alimentos, rou-
pas, artesanato e pedras preciosas. Culminamos 
a visita ao pagode Shwedagon, cuja Stupa de 
ouro é o “coração” de Mianmar. Acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Qui): Yangon / Phuket / Ilhas 
Phi Phi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
tomar o voo para Phuket, via Bangkok (não in-
cluído). Chegada em Phuket, traslado ao porto 

de Ao Po, onde embarcaremos na balsa que nos 
levará para Ilhas Phi Phi. Chegada ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 13º (Sex): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para poder desfrutar 
das instalações do hotel, praias ou realizar ex-
cursões opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sab): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para poder desfrutar 
das instalações do hotel, praias ou realizar ex-
cursões opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Dom): Phi Phi / Phuket
Café da manhã no hotel. Traslado em Ferry até 
Phuket e traslado ao aeroporto para tomar seu 
vôo até o próximo destino. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem !

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada/saída dos hotéis são 13h00 – 14h00 e 11h00-12h00 respectivamente.
• Preços não válidos para Natal e Final de Ano, a consultar.

Notas Importantes

Mandalay

Bangkok
Bangkok

BIRMÂNIA

LAOS
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Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM819

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

01 Jan - 29 Fev 3.255 1.405 3.545 1.705 3.830 1.975
01Mar - 31 Mar 3.120 1.270 3.505 1.665 3.790 1.930
01 Abr - 19 Abr 3.120 1.270 3.490 1.650 3.755 1.900
20 Abr - 30 Abr 2.950 1.105 3.185 1.345 3.450 1.595
01 Mai - 30 Set 2.730 915 2.890 1.095 3.125 1.310
01Out - 31 Out 2.955 1.105 3.185 1.345 3.450 1.595
01 Nov - 19 Dez 3.140 1.295 3.530 1.690 3.835 1.975

$

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Yangon Reno Hotel 3* Rose Garden 4* Meliá  5*
Mandalay Victoria 3* Sup Easter Palace 4* Madalay Hill Resort 4* Sup
Monywa Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3* Win Unity Resort 3*
Bagan Bawgathidi 3* Amata Garden 4* Tharabar Gate 4* Sup
Lago Inle Serenity 3* Sup Amata Resort 4* Pristine Lous Spa 4* Sup
Phi Phi Island Holiday Inn Phi Phi 4* Phi Phi Island Resort 5* Phi Phi Island Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Yangon

Monywa

Bagan

Lago Inle

21

2
2

3
Islas Phi Phi

2

Suplemento vuelos internacionales  
(sujeito a modificações)$

Voo internacional Bangkok / Yangon  125 $ NETO por persona
Voo internacional Yangon / Phuket (vía Bangkok) 215 $ NETO por persona
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