
 

MIANMAR EM SUA ESSÊNCIA - 2020 
 

Pacote privativo em espanhol - 7 dias (6 noites)  
 
Dia 1 – YANGON (Mianmar) 
Chegada ao aeroporto internacional de Yangon, recepção pelo 
guia falando espanhol e traslado para o hotel. A caminho do 
hotel visita ao centro colonial: Pagode Sule, um ícone da 
cidade construído há mais de dois mil anos que representa um 
dos pontos chaves da vida social e política de Yangon; Chauk 
Htat Gyi com um magnífico Buda reclinado; Karaweik Hall 
barco imponente com arquitetura magnífica em forma de 
pássaro ao lado do lago Kandwagyi. Visita ao mercado de 
Bogyoke (Scotts) que impressiona com pedras, artesanatos, 
roupas, tecidos e comidas locais. O passeio termina com visita 
a um dos monumentos mais espetaculares do mundo, o 
majestoso Pagode de Swedagon. Nota: O mercado local está 
fechado às segundas-feiras e feriados nacionais. 
 
Dia 2 – YANGON / BAGAN  
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Yangon 
para embarque com destino a Bagan. Chegada e início das 
visitas com uma parada no maior mercado da região, o 
NyaunOo. Em seguida, parada na Pagoda Shwezigon, 
reconhecido por sua arquitetura característica, sua cor 
dourada e por manter no seu interior, outra relíquia de Buda, 
um dente sagrado. Prosseguindo com visita às ruínas de 
Kyansitha Umin, um majestoso templo, e às ruínas de 
Gubyaukgyi, um templo do século XIII construído em estilo 
indiano com traços similares ao Templo de Mahabodhi Paya. 
Continuaremos para o Templo de Htilominlo, onde há vários 
artistas locais pintando seus quadros, para o Templo Ananda, 
reconhecido pela sua arquitetura monumental e simétrica 
com suas quatro estátuas de buda e para o Templo de 
Dhamayangyi, o maior de toda Bagan. Seguiremos para 
Sulamani e Bupaya onde poderemos apreciar um pôr do sol 
em uma incrível paisagem sobre o Rio Ayeyarwaddy. 
 
Dia 3 – BAGAN 
Café da manhã no hotel.  Seguiremos para a Vila de Myingaba 
para ver como são produzidas as famosas lacas de Bagan, o 
principal artesanato do País. A seguir, visita aos Templos 
Myazedi e Myingaba Gubyaukgyi, reconhecidos pelos murais 
mais bem preservados de Bagan, especialmente aqueles que 
representam as reencarnações de Buda, conhecidas como 
Jataka. Em seguida, visitaremos o Templo de Manuha, que foi 
construído pelo rei Mon nos anos 1300 para representar seus 
dias de cativeiro. A próxima parada será no Dhamayaseka 
Yedi, que se destaca por sua cúpula dourada e que se 
sobressai sobre as planícies de Batan. Seguimos para a cidade 
de Minnanthu (aprox. 20 km de Bagan), que vale a pena visitar 
por suas construções de bambu e madeira que nos 
transportam para outros tempos. Também visitaremos o 
Templo Nanda-Man-Nya, que abriga afrescos finos e muito 
bem preservados e uma imagem em colapso de um Buda 
sentado. Depois, passaremos por Tayok Pye Paya, um grande 
templo construído por Narathihapate (1256-1287). 
Hospedagem em Bagan. 
 
Dia 4 – BAGAN / HEHO / LAGO INLE 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto e voo para 
Heho, uma cidade pacífica onde faremos o caminho para as 
belas montanhas do estado de Shan. Faremos uma caminhada 
pelo pitoresco mercado local de Heho, que é o ponto de 

encontro das várias minorias étnicas que habitam a região e 
se reúnem para comercializar seus produtos caseiros (isso só 
é possível nos dias em que o mercado está aberto). No 
caminho para o lago Inle, parada para visitar os produtores 
locais de guarda-chuvas de papel tradicionais, feitos à mão 
com fibras naturais. Continuamos até o lago Inle, através de 
um vale cercado por montanhas verdes e vastos arrozais. À 
tarde, após o check-in no hotel, embarcamos em uma 
aventura para explorar alguns cantos do Lago Inle; 
passaremos por ilhotas e jardins flutuantes, construídos 
naturalmente com raízes de plantas. Ao longo do caminho, 
veremos não apenas a paisagem pitoresca, mas também os 
métodos tradicionais de pesca, onde os pescadores balançam 
com habilidade enquanto remam com uma perna e ficam de 
pé em suas barcaças com a outra. Uma técnica indígena e 
centenária da etnia Inn Thar que só pode ser vista em Inle. 
Depois, continuamos a visitar o templo de Phaungdaw Oo, um 
dos templos mais sagrados de Mianmar, onde podemos ver 
uma figura de Buda coberta por placas de ouro aplicadas pelos 
fiéis devotos. 
 
Dia 5 – LAGO INLE 
Café da manhã no hotel. Partimos de barco, seguindo as 
correntes de um pequeno rio até chegar ao complexo que 
circunda o templo Inn Thein, o local nos transporta por um 
período de tempo para outra dimensão. Para entrar no 
templo, caminhamos por uma floresta de bambu verde que se 
abre à medida que avançamos em direção a um campo 
coberto por centenas de pagodes construídos há mais de mil 
anos. Em seguida, retornamos de barco pelo lago para a vila 
dos tecelões de Inpawkhon, onde podemos ver os métodos 
tradicionais de produção e as fibras tecidas à mão, linho e 
fibras de lótus. Como uma caminhada extra, vamos parar na 
casa dos gatos birmaneses, uma residência felina construída 
no lago com o objetivo de preservar essa rara raça de gatos 
nativos de Mianmar. Em seguida, visitaremos a cidade de 
Nampan, onde artesãos locais montam e embalam 
manualmente seus famosos charutos ou charutos 
birmaneses. 
 
Dia 6 – LAGO INLE / YANGON 
Café da manhã no hotel. Traslado de barco para a cidade de 
Nyaung Shuwe e de lá continuamos a viagem por terra até o 
aeroporto Heho para pegar o voo doméstico de volta a 
Yangon. Após a chegada, visitaremos o pitoresco bairro antigo 
de Yangon, construído na época da Colônia Britânica. 
Caminharemos pelos mercados vibrantes que se expandem 
infinitamente pelas ruas da cidade para viver de dentro da 
vida local em seu esplendor de cores, alimentos, produtos e 
personagens. Visita a uma farmácia local para aprender sobre 
os métodos medicinais tradicionais de Mianmar, fazer uma 
parada para um chá e um lanche da maneira local e de lá 
apreciar as particularidades da cidade. À tarde, visitaremos o 
Pagode Botataung, localizado às margens do rio Yangon, para 
desfrutar de sua atmosfera pacífica e refrescante, longe do 
barulho da cidade. 
 
Dia 7 – YANGON 
Café da manhã no hotel. 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto.  

 
 



Nota: Hotéis e tipos de quarto conforme mencionados ou similares. 
 
 

PACOTE PRIVATIVO  –   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
QUANTIDADE DE PESSOAS 1 2 3 a 4 1 2 3 a 4 1 2 3 a 4 

 QUARTO STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) 
Abril & 

outubro 
INDIVIDUAL 2.460,00 1.530,00 1.280,00 2.920,00 1.980,00 1.730,00 4.945,00 4.005,00 3.755,00 

DUPLO ---- 1.320,00 1.075,00 ---- 1.525,00 1.275,00 ---- 2.540,00 2.290,00 
Maio a 

setembro 
INDIVIDUAL 2.405,00 1.470,00 1.220,00 2.665,00 1.725,00 1.475,00 3.960,00 3.025,00 2.780,00 

DUPLO ---- 1.290,00 1.040,00 ---- 1.400,00 1.150,00 ---- 2.050,00 1.800,00 
Nota: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

  
SUPLEMENTOS – PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 

PASSAGENS AÉREAS – Classe econômica – Taxas inclusas 
Yangon / Bagan / Heho / Yangon 530 
OBS:  Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.  

 
O PACOTE INCLUI 
 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa; 
 Uma garrafa de água por dia de excursão; 
 Aluguel de barco em Lago Inle. 

  
Notas importantes: 
1. Passagem aérea dos trechos mencionados não inclusos no pacote (ver tabela de preços); 
2. Consulte os voos programados para se adequar ao roteiro. 

HOSPEDAGEM  
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE  

YANGON 
GRAND UNITED HOTE 

quarto superior 
SUMMIT PARKVIE HOTEL 

quarto deluxe 
THE STRAND 

quarto deluxe suite 

BAGAN 
SKY PALACE HOTEL 

quarto deluxe 
TREASURE HOTEL 
quarto superior 

AUREUM PALACE HOTEL 
quarto orchid villa lake view 

LAGO INLE HOTEL 81 
quarto superior 

PRISTINE LOTUS SPA & RESORT 
quarto floating duplex 

AUREUM PALACE RESORT 
Quarto 1st row villa 


