
Exploração da Birmânia 9 dias 

Destinos: Yangon - Bagan - Mandalay - Inle 

Aspectos destacados 

 Capital antiga Yangon 

 Passei por Bagan 

 Mandalay 

 Lago Inle 
 

Incluindo:  

• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens e transferências mencionadas 
pelo 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: Yangon - Bagan, Mandalay - 
Inle, Inle - Yangon 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Yangon chegada 
Dia 2: Yangon - Bagan 
Dia 3: Bagan 
Dia 4: Bagan - Mandalay  
Dia 5: Mandalay  
Dia 6: Mandalay - Inwa 
Dia 7: Mandalay - Inle 
Dia 8: Indein - Inle - Yangon 
Dia 9: Yangon saída 
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Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 

http://viajeindochina.com/destinos/myanmar/yangon.html


 

Dia 1: Chegada a Yangon (G) 
Bem-vindos ao aeroporto Internacional de Yangon por 
guia e motorista. Traslado ao hotel e fazendo check-in e  
descansar. Alojamento em Yangon.   
 
Dia 2: Yangon - Bagan (C, G) 
Café da manhã, tomando um voo a Bagan, um dos 
destinos arqueológicos mais populares da Ásia e uma das 
duas cidades religiosas antigas mais proeminentes no 
Sudeste Asiático.  Chegando Bagan, visita o mercado 
Nyaung Oo – um mercado típico da zona e o Pagode 
Shwezigon, o Templo Gubyaukgyi 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. À tarde, visita uma fábrica de 
laca Ware seguido de uma visita à aldeia local. Antes do 
pôr do sol, volta para tomar um passeio de barco pelo rio 
Irrawaddy para apreciar o pôr do sol e relaxar. Alojamento 
em Bagan.  

Dia 3: Excursão de Bagan (C, G) 
Café da manhã, visita o melhor destino arqueológico 
guardado na Ásia – o Templo Dhamayangyi – o 
monumento mais em massa e mais significativo em 
Bagan com a melhor fábrica de tijolo argamassa menos; o 
Templo Sulamani - perto do templo Dhamayangyi com o 
estilo mais sofisticado do templo de Bagan. Mais tarde, 
visita um outro templo na aldeia Gubyaukgyi Myinkaba – 
que é acreditado que ser construído para Rajakumar 
sobre a morte do seu pai, o rei Kyansitta e que é famoso 
hoje em dia pelas suas pinturas murais bem conservadas; 
o Templo Manuha - construído pelos detentos Rei 
Manuha; o Templo Ngagayon - semelhante ao plano do 
templo Anada e a atração principal é a imagem da vida de 
Buda no abrigo baixo do capô de serpente no interior do 
templo. Assistir o pôr do sol a partir da parte superior de 
um dos templos. Alojamento em Bagan.  
 
Dia 4: Bagan – Mandalay (C, G) 
Café da manhã cedo no hotel ou traga a sua caixa do café 
da manhã. Traslado ao porto para embarcar no RV 
Shwekeinnery (ETD 05:00) - o bem mantido e renovado  

navio do rio que corre de cabeça para baixo entre 
Mandalay e Bagan diária – trazerá-lhe uma viagem 

relaxante no poderoso Rio Ayeyarwaddy para chegar a 
Mandalay. Dependendo da condição náutico, a viagem 
dura 10-12 horas. Chegando a Mandalay à noite e 
deslocando ao seu hotel. Alojamento em Mandalay. 
Nota: No caso de RV Shwekeinnery não funcionar, temos 
que escolher o outro meio de transporte alternativo. Todos 
os custos adicionais devem ser pagos pelos clientes.  
 

Dia 5: Visita de Mandalay (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar o Palácio de 
Mandalay – um palácio bem planejado e situado no centro 
da atual cidade de Mandalay. Mais tarde, desfruta a 
imagem de Buda Mahamuni – é acreditada que ser 
fundida em bronze em frente do próprio Buda e hoje em 
dia é dourada com espessura de folha de ouro; folha de 
ouro martelado, U Bein – a maior ponte de madeira de 
teca no mundo através do lago Taungthaman – também é 
um lugar ideal para ver o pôr do sol, e a fábrica da 
tececlagem de seda. Alojamento em Mandalay. 
 
Dia 6: Mandalay – Inwa – Sagaing – Mandalay (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado a Inwa, anteriormente 
era conhecido como Ava, uma antiga capital real de 
Mianmar, situada na confluência do rio Irrawaddy e o rio 
Myitnge. Depois de cruzar o rio Myitnge de barco,  
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tomando um carro de cavalo na estrada cheia das 
caldeirões para visitar as ruínas da antiga capital real que 
incluem a torre do relógio, os 27 metros de altura, a torre  
inclinada de velho palácio real; Mosteiro Maha Aung Mye 

Bonzan, o impressionante mosteiro Bargaya de tijolo e 
estuque, um esplêndido mosteiro de madeira de teca com 
madeira curvada. Vistar Sagaing, a antiga capital de Shan 
Unido e Mianmar Unido. Sagaing hoje em dia é conhecido 
como o centro religioso de Mianmar com mais de 400 
mosteiros espalhados ao longo das colinas. Depois de 
atravessar a ponte Inwa (também chamada como Ponte 
de Sagaing), visita a colina de Sagaing com caminhões. 
Os pontos destacados incluem o Pagode 
Soonooponyashin, o Pagode Uminthonese, um Pagode 
feito de trinta cavernas. Os pontos destacados incluem o 
Pagode de Kaunghmudaw – a stupa gigante que 
representa lotes de arroz. Volta a Mandalay e alojamento 
em Mandalay.  
 
Dia 7: Mandalay - Inle (C, G) 
Café da manhã, traslado ao aeroporto para tomar o voo 
de volta ao lago Inle, um dos lagos mágicos em Myanmar 
situado 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, visita o mercado regional realizada numa base 

rotativa 5 dias em diferentes áreas do lago. Visita o  

Pagode Phaungdawoo - 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. 
Alojamento no lago Inle/ Nyaung Shwe. 
 
Dia 8: Visita Indein – Inle – Yangon (C, G) 
Depois do café da manhã, vamos explorar a parte do sul 
do lago de barco través dos pequenas voltas e os 
córregos para chegar a Indein. Esta pequena aldeia situa-
se na margem sudeste do lago. É famosa pelos seus 
cachos arruinados dos pagodes que datam no século 16. 
O ambiente tranquilo e as ruínas cobertas de arbustos 
trará-lhe aos séculos atrás. À tarde tomará o vôo de volta 
a Yangon. Deslocando para fazer check-in no hotel e 
alojamento em Yangon.  

Dia 9: Saída de Yangon (C) 
Tomará o café da manhã no hotel e será livre até quando 
deslocará ao aeroporto para voltar ao seu país.   
 

Fim dos nossos serviços.  
Boa viagem! 
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