
Camboja - Tailândia - Myanmar 15 dias 

Destinos: Siem Riep - Bangkok - Ayutthaya - 
Yangon - Bagan - Inle 

Aspectos destacados 

 Complexo de Angkor 

 Capital de Bangkok 

 Capital antiga de Ayutthaya 

 Cidade de Yangon 

 Lago Inle 

 Bagan - cidade dos templos 

Incluindo:  
• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens com moderno veículo com ar condicionado, 
os barcos 
• Entradas e permissões da excursão para todas as visitas que 
se mencionam no programa 
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da manhã diária em 
quarto duplo 
• Passagens aéreas: Siem Reap - Bangkok, Bangkok - Yangon, 
Yangon - Bagan, Bagan - Inle, Inle - Yangon 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Siem Reap chegada 
Dia 2: Complexo de Angkor 
Dia 3: Complexo de Angkor 
Dia 4: Siem Reap - Bangkok 
Dia 5: Passeio por Bangkok 
Dia 6: Bangkok - templo de tigres 
Dia 7: Bangkok - Ayutthaya 
Dia 8: Bangkok - Yangon 
Dia 9: Yangon 
Dia 10: Yangon - Bagan 
Dia 11: Bagan 
Dia 12: Bagan - Heho - Inle 
Dia 13: Inle 
Dia 14: Inle livre - Yangon 
Dia 15: Yangon saída 
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Excluindo:  
• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
 



 

Dia 1: Chegada a Siem Reap (G) 
Bem-vindos Siem Reap pelo seu guia e motorista. 
Transferência para o hotel para check-in. Tempo livre 
para descansar após o longo vôo. Pernoite no hotel. 
 
Dia 2: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – 
Siem Reap (C, G) 
Depois do cafe da manhã, deslocaremos para visitar o 
Portão Sul de Angkor Thom (a Grande Cidade), o famoso 

templo de Bayon construído ao fim do século XII para 
dedicar ao Deus Hindu Shiva, o Terraço de Elefante, o 
Terraço do Rei Leproso e Phimean Akas ( o Palácio 
Celestial). À tarde, visitaremos o Património Mundial de 
Angkor Wat - o maior edifício religioso do mundo. Em 
seguinte, você terá a oportunidade de desfrutar um 
espetacular pôr do sol do templo de Phnom Bakheng. 
Volta ao hotel. Pernoite em Siem Reap. 
 
Dia 3: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (C, G)  
Transferência para visitar Banteay Srei - a Citadela das 
Mulheres - construído quando o Império de Khmer foi 
ganhando poder significativo e território e dedicado a 
Shiva. É uma obra-prima da Arte Khmer com a estrutura 
de pedra arenita rosa e a desenha recarregada. Em 
seguinte, visitaremos o templo de Banteay Samre do 
mesmo estilo com Angkor Wat. 
À tarde, visitaremos: Ta Prohm coberto por raízes e 
ramos de enormes figueiras. Este é um dos primeiros 
projetos do templo de Jayravarman VII que foi dedicado à 
sua mãe, Thommanon e que foi construído ao mesmo 
tempo com Angkor Wat e templo Chau Say Tevoda, 
Banteay Kdei - cercado por quatro paredes concêntricas, 
Srah Srang - "Os Banhos Reais" que uma vez foram 
utilizados no banho ritual e Ta Keo - conhecidos como "A 
montanha com os picos de ouro" dedicados a Shiva. 
 
Dia 4: Siem Reap – Bangkok (C, G) 
Café da manhã no hotel. Fazeremos um passeio no barco 
pelo lago Tonle Sap e desfrutaremos um cruzeiro por uma 
aldeia flutuante. Visita às escolas locais. Voltaremos à 
cidade e desfrutaremos o tempo livre para fazer as 
compras no mercado local. À tarde, toma um voo para 
Bangkok. Alojamento em Bangkok. 

Dia 5: Visita Bangkok (C, A, G) 
Depois do café da manhã, começaremos  visitando 
Bangkok com um passeio de barco de cauda ao longo do 
Rio Chao Phraya para ver muitos animados canais 
internos que oferecem as vistas fantásticas sobre a vida 
local. No caminho pararemos em Wat Arun, o templo do 
amanhecer antes de continuarmos ao Palácio Gran, que 
se focalize nas cerimónias da família real tailandesa. 
Encontrará o magnífico Wat Phra Kaew que fica muito 
perto daí e que é famoso pela imagem do Buda de 
Esmeralda. Depois de visitar este complexo, iremos para 
as ruas movimentadas chinesas e veremos alguns dos 
mais importantes templos em Bangkok. O templo Wat 
Traimit é bem conhecido como o Templo do Buda de 
Ouro, a casa Pho Wat com um Buda reclinado gigante. 
Terminaremos o plano do dia e pernoitaremos no hotel.  
  
Dia 6: Bangkok – passeio de elefante – templo dos 
tigres Bangkok (C, A, G) 
Café da manhã no hotel, traslado a Kanchanburi para 
tomar um passeio de elefante através da floresta. Almoço 
em restaurante local e, em seguida, visitar o Ferrovia da 
Morte. Contuinua viagem para templo de tigres onde os 
tigres convivem com seres humanos. Depois volta a 
Bangkok. Alojamento em Bangkok. 
 
Dia 7: Bangkok – Ayuthaya (C, A, G) 
Café de manhã, traslado a Ayuthaya, a antiga capital de 
Tailândia (1350-1767) localizada 90 kilômetros ao norte 
de Bangkok. Nas magníficas ruínas da cidade, você pode 
ver Wat Phra Sri Sanphet com três pagodes salvado, a 
grande imagem de Buda de Phra Mongkol Bophit e em 
seguida, visitaremos a Wat Chai Wattanaram- o mais belo 
templo com a ruinosa paisagem. Buffet de almoço em um 
restaurante local. À tarde, visita Wat Chaimongkol e Bang 
Pa In em um palácio de Verão. Bang Pa In é servido 
como um palácio de verão para muitas monarcas 
tailandeses desde o século 17. Esta estrutura tem uma 

coleção fascinante das pavilhões maravilhosas em uma 
variedade de cozinha tailandesa, os estilos 
arquitectónicos chineses, italianos e vitorianos. Depois 
volta para Bangkok. Alojamento em Bangkok. 
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Detalhes 



 
Dia 8: Bangkok – Yangon (C, G) 
Depois do café da manhã, tempo livre até traslado ao 
aeroporto, tomando voo para Yangon. Traslado ao hotel e 
check-in. Tempo livre. Alojamento. 
 
Dia 9: Yangon (C, G) 
Café da manhã no hotel. Traslado para visitar Pagode de 
Sule - o marco de Yangon Centro da cidade, foi 
construído durante o tempo do Buda, tendo mais de 2.200 
anos de idade. Os destinos seguintes são Paruqe de 
Mahabandoola, City Hall, mercado Bogyoke, pagode 
Chaukhtatgyi – pagode de Buda reclinado. Finalizar o dia 
com uma visita ao Pagode de Shwedagon - uma das 
maravilhas do mundo onde podemos observar os modos 
de vida dos budistas. Alojamento em Yangon. 
 
Dia 10: Yangon - Bagan (C, G) 
Se tiver tempo, poderá tomar o café da manhã no hotel, 
mas se o tempo não for suficiente para o café da manhã, 
trazerá a caixa do café da manhã no seu hotel. Você 
tomará um vôo a Bagan, um dos destinos arqueológicos 
mais populares da Ásia e uma das duas cidades 
religiosas antigas mais proeminentes no Sudeste Asiático. 
Começa visitar  a maioria dos pagodes distintivos tal 
como Pagode Shwezigon. É mais santo porque algumas 
pessoas dedicaram dente e cabelo da Buda a este 
Pagode; o Templo Gubyaukgyi (a aldeia Wetkyiinn) do 
século 13 - "templo de caverna" com os finos afrescos das 
cenas de Jakatas; o templo Anada - uma das obras-
primas que sobrevivem e permanecem em Bagan e que 
são consideradas como o estilo da arquitetura Mon. A 
partir daqui, um passeio de carroça de passando. 

Thatbyinnyu, o maior templo em Bagan, Dhammayangyi e 
templo Sulamani. Desfrutar o pôr do sol no top do templo. 
 
Dia 11: Bagan (C, G) 
Café da manhã no hotel, visita mercado de Nyaung Oo 
onde os moradores se reúnem todos os dias para 
compram e vendem os seus produtos e outros 
mercadorias. Traslado à aldeia de Myinkaba e dar um 
curto passeio a pé para explorar os templos de Manuha e 
Nan Paya. À tarde, continuar a aldeia rural de Minnanthu, 
uma das áreas menos visitadas de Bagan. Aqui explora 
os templos, como Payathonzu, Lemyentha e 
Nandamannya antes de se dirigir para o cais ribeirinho. 
Um passeio de barco no rio Irrawaddy. Alojamento em 
Bagan. 
 
Dia 12: Bagan – Lago de Inle (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para Heho. A partir de 
Heho, tomaremos 2,5 horas de carro para Pindaya para 
visitar o pagode famoso Shwe Oo Min, é uma caverna 
natural preenchida com milhares de estátuas douradas de 
Buda. Em seguida, visita o mosteiro de Kan Tau. Depois, 
traslado ao lago Inlé. Pernoite em Inle Lake.  
 
Dia 13: Inle (C, G)  
Depois do café da manhã, terá uma viagem de um dia 
inteiro ao Lago Inle, um dos lagos mágicos na Birmânia 
localizado a 900 metros acima do nível do mar, cercado 
pelas belas montanhas do platô de Shan, é a pátria da 
tribo Inthar. Se a agenda de hoje coincide com o dia do 
mercado, vamos visitar o mercado regional realizada 
numa base rotativa 5 dias em diferentes áreas do lago. 
Visitaremos o Pagode Phaung Daw Oo - famoso pelas 
suas cinco ricas pequenas imagens douradas de Buda; o 
mosteiro Ngaphechaung (Também é conhecido como 
monastério salto gato) foi construído mais de um século e 
meio atrás e tem uma série de interessantes imagens 
antigas de Buda. As outras atrações incluem: o único 
estilo de perna-rowing e o método de pesca da Inthar, os 
jardins flutuantes utilizadas como e as plantações 
vegetais, seda e os cabines de tecelagem de algodão e 
ferro. Pernoite no lago Inle. 
 
Dia 14: Inle livre - Yangon (C, G)  
Café da manhã, tempo livre para descobrir o lago. À tarde, 
traslado ao Heho, tomando voo para Yangon. Alojamento 
em Yangon. 
 
Dia 15: Yangon saída (C, G) 
Café da manhã, tempo livre até hora saída, traslado ao 
aeroporto, tomando voo para seu país. 
 

Fim do nosso serviço. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Buda

