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DIA 1 - YANGON    
Chegada ao aeroporto de Yangon e recebida por 
nossa equipe local de língua espanhola. Traslado 
ao hotel e check-in. À tarde, iremos a inesquecível 
Shwedagon Pagoda.  Este magnífico edifício é 
coberto com centenas de placas de ouro e o topo 
da stupa tem 4531 incrustações de diamante, o 
maior deles é de 76 quilates.

DIA 2 - YANGON | BAGAN  
Após o café da manhã no hotel, traslado ao 
aeroporto de Yangon para voar para Bagan. Após 
chegada em Bagan, o resto do dia será dedicado 
a explorar os templos e arredores, incluindo a 
Shwezigon Pagoda e três dos templos mais incríveis 
e mais bem preservados da zona arqueológica: 
os templos de Gubyaukgyi, Htilominlo e Ananda. 
Bagan não é famosa apenas por seus templos 
e Pagodas, mas também por seus artesanatos e 
itens de laca, orgulho de Bagan desde tempos 
imemoriais. Visitaremos uma loja de verniz local 
para aprender sobre o processo de fabricação 
de cada peça. Mais tarde, faremos um passeio 
de barco tradicional para apreciar o pôr do sol 
sobre o rio Irrawaddy. Vamos observar como a 
vida passa pelo rio, ao mesmo tempo em que o 
sol se põe lentamente ao fundo.

DIA 3 - BAGAN
Café da manhã no hotel. De manhã, visitaremos 
o mercado de Nyaung Oo para ver sua grande 
variedade de frutas e legumes frescos e apreciar 
a atmosfera movimentada. Continuaremos com a 
visita de uma vila local, onde podemos apreciar 
a vida rural birmanesa e interagir com os locais. 
À tarde, apreciaremos o pôr do sol nas Pagodas 
e faremos um passeio de carrinho puxado por 
um cavalo. Vamos ver o pôr do sol a partir de um 
ponto de observação escolhido pelo nosso guia, 
de acordo com a estação do ano.

Sule, que marca o centro da cidade e , onde estão 
localizados alguns dos edifícios coloniais mais 
preservados que se misturam aos antigos pagodes 
de Yangon e resumem seu passado colonial. Em 
seguida, visitaremos o Scott Market, que remonta 
a 70 anos e também é conhecido como: Bogyoke 
Aung San Market. Terminaremos com um passeio 
a pé por Chinatown. Traslado ao hotel e resto do 
dia livre.

DIA 7 - YANGON  
Café da manhã no hotel e traslado ao hotel.

YANGON | LAGO INLE | BAGAN

DIA 4 -  BAGAN | HEHO | INLE LAKE
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto de 
Bagan para voar para Heho e traslado ao lago 
Inle. À chegada ao aeroporto Heho, um guia estará 
esperando por nós para irmos a Nyaung Shwe, 
a porta de entrada para o lago. Lá vamos pegar 
um barco para entrar no lago. Visitaremos as cinco 
imagens antigas de Buda cobertas de ouro, na 
Pagoda Phaung Daw Oo, o mais sagrado mosteiro 
do lago. No caminho de volta ao hotel, teremos a 
oportunidade de testemunhar a técnica única de 
remo de pernas, representativa dos pescadores 
do lago.

DIA 5 - LAGO INLE | INNDEIN
Café da manhã no hotel. O mercado local do Lago 
Inle de 5 dias gira entre as cidades da região. O 
mercado é um ótimo lugar para observar a vida 
local através das muitas minorias étnicas que, 
com seus trajes tradicionais, frequentam para 
comprar e vender seus produtos. Continuaremos 
com a visita aos templos de Inndein, localizados 
em uma passarela coberta com vista para o lago 
- é um lugar pacífico e pacífico. Esses templos 
são semelhantes aos do Khmer em estilo e datam 
dos séculos XVII e 18. Nós caminharemos pelos 
corredores dos templos, com imensas colunas 
que alinham o caminho. Visitaremos a cidade de 
Nampan para ver o processo de produção de 
charutos, a construção de canoas e as aldeias de 
tecelões de seda no Inn Paw Khone. Finalmente, 
faremos um passeio de canoa pelos mercados 
flutuantes

DIA 6 - LAGO INLE | HEHO | YANGON
Café da manhã no hotel. Hoje de manhã, 
retornaremos a Heho para pegar nosso voo 
para Yangon. Ao chegar em Yangon, seremos 
apanhados por nosso guia e partiremos para 
descobrir o centro da cidade de Yangon, onde 
o fantasma da influência colonial britânica ainda 
está presente. Começaremos com a Pagoda de 
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CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;
• Traslados em serviço privativo;
• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);
• Passeios em serviço privativo com o guias locais em espanhol;

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos

• Voo de balão sobre Bagan;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

• Passeio de balão sobre Bagan, a melhor e mais estimulante 
maneira de observar os templos da cidade;

• Jantar no mais puro estilo birmanês enquanto desfruta da 
companhia de uma família local em seu jardim.

YANGON

LAGO INLEBAGAN

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

CIDADE

YANGON Rose Garden Hotel Chatr ium Hotel The Strand Hotel

BAGAN Kaytumadi Dynasty Hotel Heri tage Bagan Hotel Bagan Lodge

Lago Inle Ananta Inle Resort Myanmar Treasure Myanmar Treasure

A PARTIR DE USD 894 USD 967 USD 1.340

Hotéis previstos (ou similares):
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