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Cód. 12224B

yi. Também poderemos ver um sino 
enorme de mais de 90 toneladas. 
Regresso a Mandalay para desfrutar 
o pôr do sol no rio Irrawaddy. Trasla-
do ao hotel. Alojamento 
Dia 4º Mandalay/Monywa/ Cue-
vas Phowin Tuang/Monywa 
• Sexta-feira • Café da manhã + Almoço. 
Saída de Mandalay pela manhã para 
uma viagem de 3 horas para Mony-
wa, uma tradicional cidade birmana 
às margens do rio Chindwin. Algu-
mas das paradas serão: a Pagoda 
Thanboddhay, um enorme templo 
budista coberto com mais de 
500.000 imagens de Buda. Outra 
parada será na Pagoda Boditah-
taung, que abriga o maior Buda 
reclinado em Mianmar, com mais de 
100 metros de comprimento. Muito 
perto está o Buda mais alto do 
mundo, Laykyun Setkyar, com 129 
metros de altura. Ao chegar a Mony-
wa, almoçaremos em um restaurante 
local. Mais tarde, continuaremos 
para Po Win Taung (aproximada-
mente uma hora de viagem). Este 
complexo extraordinário consiste em 
947 cavernas de arenito escavadas 
nas colinas, consideradas pelos 
arqueólogos como o conjunto de 
pinturas e murais budistas mais 
importantes do sudeste da Ásia. 
Continuaremos, não muito longe da 
região, até Shwe Ba Taung, um lugar 
interessante onde exploraremos mos-
teiros e templos esculpidos nas estrei-
tas ravinas. Após a exploração, retor-
naremos às margens do rio Chindwin 
para ver o pôr do sol. Regresso ao 
hotel. 
Dia 5º Monywa/Pakkoku/Bagan 
• Sábado • Café da manhã + Almoço. 
O passeio continua até Pakkoku 
(115 km), uma cidade pequena, 
famosa por seu comércio de tabaco e 
fabricação de tecidos de algodão. 
Também veremos como são fabrica-
das as mantas tradicionais de algo-
dão birmanês. Mais tarde, visitare-
mos o mercado matutino local e 

uma fábrica de charutos feitos à 
mão. Em seguida pararemos em um 
pequeno mercado de thanaka. A 
thanaka é um tipo de maquiagem 
típica em Mianmar que homens e 
mulheres usam para se hidratar e se 
proteger do sol. Continuaremos o 
trajeto para Bagan, com tempo para 
descansar e ver um pouco mais do 
estilo de vida local. Chegada a 
Bagan. Check-in no hotel. Tempo 
livre. Alojamento. 
Dia 6º Bagan  
• Domingo • Café da manhã + Almoço. 
O percurso começa com a visita de 
um templo ligeiramente elevado, 
onde desfrutaremos de uma vista 
panorâmica majestosa de Bagan. 
Mais tarde, passaremos pelo colorido 
mercado local de Nyaung-U, onde 
as pessoas da aldeia se reúnem para 
comprar e vender seus produtos. 
Pequena pausa em uma loja de chá 
tradicional para tomar chá. Mais 
tarde, visitaremos o templo de Bu 
Le Thi, com vistas espetaculares. 
Depois, continuação até o Templo 
de Ananda, uma obra-prima do esti-
lo arquitetônico Mon e um dos tem-
plos mais impressionantes de Bagan. 
Continuaremos visitando o Templo 
de Dhamayangyi, construído com 
tijolos avermelhados e sólidos e em 
forma piramidal. Após esta visita, 
almoçaremos em um pitoresco res-
taurante local. Em seguida teremos 
tempo livre no hotel. A última ativi-
dade do dia será o passeio de 
carruagem, passando pelo Pagoda 
Shwezigon, construída no século XI 
pelo rei Anawrahta. Em seguida, 
continuaremos ao hotel, onde haverá 
tempo livre. Noite no hotel. 
Dia 7º Bagan/Heho/ Nyaung Shwe 
Jetty/Lago Inle 
• Segunda-feira • Café da manhã • Almoço. 
Traslado ao aeroporto de Mandalay 
(1 hora de carro) e saída para Heho 
de avião (voo de 30 minutos). Che-
gada a Heho e sairemos pela estrada 
até o píer de Nyaungshwe, às mar-

 Camboja 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

Birmânia 10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.635 USD

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.250 USD

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos: Yangon/Bagan e Bagan/Mandalay/ 

Heho /Yangon. 
- 9 noites de alojamento nos hotéis. 
- Regime alimentar segundo o programa: 9 cafés da 

manhã + 8 almoços. 
- Traslados e circuito em ônibus privado com ar condi-

cionado. 
- Visitas segundo itinerário com guia local acompan-

hante de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
A Extensão ao Camboja Inclui: 
- Voo Yangon/Bangkok/Siem Reap com a Cia. Bangkok 

Airways 
- 3 noites de alojamento no hotel previsto.  
- 3 cafés da manhã e 3 almoços.  
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto Mianmar (55 USD); taxas de emissão de bilhe-

tes; taxas de saída de aeroportos; gastos pessoais; 
bebidas; gorjetas, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria Primeira 
(quarto base de cada hotel) 
- Yangon: Rose Garden 
- Mandalay: Eastern Palace / Magic 
- Monywa: Win Unity  
- Bagan: Amata Garden 
- Inle: Amata Resort 
- Siem Reap: Royal Angkor / Tara Angkor / Somadevi Angkor 

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.

Notas e condições:  
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantido em espanhol.  
- Por razões técnicas, a ordem das visitas pode ser alterada sem 

aviso prévio, além de substituir qualquer uma delas por outras, 
mantendo em qualquer caso o conteúdo do programa.  

- Consultar preços a partir de 1 de janeiro de 2021.  

Informações sobre vistos:  
Para todos os destinos, o passaporte deve ter uma validade 
mínima de 6 meses. Consulte sua embaixada / consulado 
segundo sua nacionalidade).  
Processamento de vistos em Mianmar 
- Passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data 

de retorno da viagem.  
- 2 fotografias coloridas recentes (4 cm x 3 cm).  
- Confirmação dos serviços contratados de nosso  

correspondente.  
- Formulário de visto (o cliente deve preenchê-lo e trazê-lo).  
- 55 USD (pagamento direto na chegada e sempre em USD).

HOTÉIS 
Turista/ 
Primeira

Incluindo  
TOUR em MEIA PENSÃO e  

25 VISITAS

Dia 1º Yangon 
• Terça-feira. 
Chegada a Yangon pela manhã, 
antiga capital de Mianmar e da cida-
de mais importante do país. Assistên-
cia por parte de nosso pessoal no 
aeroporto, traslado ao hotel e check 
in. Alojamento.  
Dia 2º Yangon//Mandalay/Ava/ 
Mandalay 
• Quarta-feira • Café da manhã + Almoço. 
Traslado ao aeroporto para voar para 
Mandalay (1 e 30 min). Chegada em 
Mandalay e traslado à ponte teca U 
Bein , construída em 1782 quando 
Amarapura era a capital Real. Em 
seguida, iremos ao mosteiro de 
Mahagandayon, onde teremos a 
oportunidade de viver a emocionante 
experiência de presenciar a comida 
diária dos mais de mil monges que 
habitam o complexo. Após a visita, 
continuaremos para a antiga capital 
real de Inwa, Ava. Visita a Inwa em 
carruagens que percorrem a cidade 
antiga até chegarmos ao impressio-
nante mosteiro de madeira de 
Maha Aungmye Bonzan (também 
conhecido como Ok Kyaung). Visita 
à Torre do Relógio Nanmyint, apeli-
dada de "Torre Inclinada de Ava", 
cuja parte mais alta oferece vistas 
fabulosas sobre o rio. Almoço em um 
restaurante local. Retorno por estra-
da para Mandalay e traslado ao 
hotel. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Mandalay/Mingun/  
Mandalay  
• Quinta-feira • Café da manhã + Almoço. 
Visitas ao templo Mahamuni, o cen-
tro da vida religiosa da cidade, o belo 
mosteiro de madeira de Shwenadaw 
e a pagoda de Kuthodaw, que abri-
ga o maior livro do mundo, esculpido 
em mármore. Almoço em um restau-
rante local. Saída para pegar um 
barco que nos levará à cidade de 
Mingún pelo rio Ayeyarwaddy e 
que nos permitirá observar a vida 
local em suas margens. Após a che-
gada, visitaremos a majestosa e 
inacabada Pagoda de Pahtodawg-
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PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:
- Bolo e Garrafa de Vinho 
- Presentes Locais

DATAS DE SAÍDA 2020/2021 
- Saídas TERÇA-FEIRA

(Incluídos Voos domésticos Yangon/Bagan e 
Bagan/Mandalay/Heho/Yangon)

Yangon
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gens do Lago Inle: famoso pelos 
remadores peculiares que fazem isso 
com as pernas (1 hora por estrada, 
aproximadamente). Ao longo do 
caminho, visita do mosteiro de 
madeira de Shwe Yan Pyay, que 
tem belas esculturas e uma coleção 
de imagens de Buda. Chegada em 
Naungshwe e passeio de barco no 
lago Inle. Faremos uma parada na 
Pagoda Phaung Daw Oo, o local 
religioso mais sagrado do sul do esta-
do de Shan. Visita a uma fábrica tra-
dicional de seda que ainda utiliza 
teares de madeira. Passaremos por 
inúmeros jardins flutuantes, onde os 
habitantes do lago Intha cultivam 
frutas e verduras. Desfrutaremos a 
experiência da canoa/barca pelos 
canais. Traslado ao hotel e alojamen-
to. 
Dia 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Terça-feira • Café da manhã • Almoço. 
Sairemos para explorar um mercado 
itinerante (sua visita coincide com o 
programa). Em seguida, continuare-
mos a viagem de barco para uma das 
aldeias do lago, passando pela movi-
mentada vila de Ywama, a maior do 
lago. Iremos desfrutar de um curto 
passeio através de uma das aldeias 
do lago. Almoço em um restaurante 
local. Após o almoço, partiremos de 
barco de cauda longa para atravessar 
o lago até Indein, no extremo oeste 
de Inle. Caminharemos por 15 min. 
pela vila de Indein para chegar às ruí-

nas da pagoda Nyaung Ohak. Uma 
passarela coberta, muito popular 
entre os vendedores de souvenir, nos 
leva ao Shwe Inn Thein Paya, um 
complexo Zedi dos séculos XVII e 
XVIII, curtido e danificado pelo clima; 
Alguns deles foram recentemente 
restaurados. Regresso ao lago Inle, 
traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 9º Lago Inle/Nyang Shwe/ 
Heho/Yangon 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo de volta a Yangon. Uma vez em 
Yangon, passeio panorâmico pela 
cidade, onde veremos o estilo colo-
nial do centro de Yangon. Em segui-
da, visitaremos a Pagoda Chauk 
Htat Gyi e seu enorme Buda Recli-
nado. Almoço em um restaurante 
local. À tarde, visita do mercado de 
Bogyoke (mercado dos escoceses), 
com centenas de lojas que vendem 
alimentos, roupas, artesanato e 
pedras preciosas. A viagem a Mian-
mar é concluída com uma visita a um 
dos monumentos mais espetaculares 
do mundo, a Pagoda Shwedagon, 
cuja estupa de ouro é o "coração" de 
Mianmar. Estima-se que a pagoda 
tenha 2600 anos. Vamos apreciar o 
pôr do sol na pagoda. 

Dia 10º Yangon  
• Quinta-feira • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

PESCADOR DE LAGO INLE

Reino da Birmânia *Extensão Temporadas
Base 10d Camboja 13d

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (por pessoa) 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 

Rogamos consultar por Natal, Festas locais e Anos Novos asiáticos. 
Consultar suplementos para melhoria do hotel.

4 Mai/21 Set 2020 1.635 2.250 

Supl. quarto individual    419    520 

6 Jan/27 Abr e  
28 Set 2020/27 Abr 2021 1.930 2.590 

Supl. quarto individual    659    799

 Dias 1º ao 9º “Reino da Birmânia” 
(Ver dia 1º ao 9º do programa base). 
Dia 10º Yangon/Bangkok/Siem Reap  
• Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto para pegar o voo com 
destino ao Camboja. Chegada a cidade de 
Siem Reap e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Alojamento. 

Dia 11º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
Visita da Porta Sul dos templos de Angkor 
com suas estátuas impressionantes, a antiga 
capital de Angkor Thom (S. XII), o templo de 
Bayon, único por suas 54 torres decoradas 
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, 
Baphoun, os Phimeanakas e o terraço do rei 
leproso e os elefantes. Almoço em um res-
taurante local. À tarde, visitaremos o templo 
de Angkor Wat, “Uma Maravilha do 
Mundo”, considerado entre os historiadores 
da arte como o primeiro exemplo da arquite-
tura e arte clássica Khmer e o Templo Pre 
Rup, se o tempo permitir. Alojamento. 

Dia 12º Siem Reap 

• Café da manhã + almoço. 

Visita de circuito pequeno: Ta Keo, Ta Prohm 

(um dos mais espetaculares), Bantey Kdey 

(cercado por 4 muros concêntricos), Eastern 

Mebon, protegido em suas esquinas por 

esculturas de elefantes selados de pedra e 

Srah Srang. Almoço em um restaurante local. 

À tarde, visitaremos Bantey Srei “A Cidade 

das Mulheres” do século 10 e considerada 

como a joia da arte clássica Khmer e Bantey 

Samre. Alojamento. 

Dia 13º Siem Reap 

• Café da manhã + almoço. 

Passeio em um barco de madeira tradicional 

no lago Tonle Sap, o grande lago do Cambo-

ja. Almoço em um restaurante local. Visita ao 

mercado 

Incluindo 3 CAFÉS DA MANHÃ,  

3 ALMOÇOS + 3 DIAS PARQUE 

ANGKOR WAT

   EXTENSÃO CAMBOJA (4 DIAS/3 noites)

TEMPLO BAYON

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.250 USDMianmar Camboja

PACOTE LUA  
DE MEL/PRESENTES:

- Massagem de Pés
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