
Lua de mel 11 dias 

Destinos: Yangon - Inle - Mandalay - Sagaing -
 Bagan  

Aspectos destacados 

 Capital antiga Yangon 

 Lago Inle 

 Mandalay 

 Amarapura - Sagaing 

 Passei por Bagan 
 

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 - Inle, Inle - Mandalay, 
Bagan - Yangon. 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Yangon chegada 
Dia 2: Yangon  
Dia 3: Yangon - Inle 
Dia 4: Inle 
Dia 5: Inle - Mandalay  
Dia 6: Amarapura - Sagaing  
Dia 7: Mandalay- Bagan 
Dia 8: Bagan 
Dia 9: Bagan 
Dia 10: Bagan - Yangon 
Dia 11: Yangon saída 
 

Telefone: 84-4 3872 1873                     Fax: 84-4 3872 1874                        Email: consultores@viajeindochina.com    

Sítio Web: www.viajeindochina.com 

Excluindo:  

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

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


 

Dia 1: Chegada a Yangon (G, J) 
Chegada ao aeroporto Internacional de Yangon.  Traslado 
ao hotel com guia e check-in. Descanso no hotel. À noite, 
desfrutar do jantar de boas vindas. Alojamento em 
Yangon. 
 
Dia 2: Yangon (C, G) 
Manhã café da manhã no hotel. Visitar área colonial, 
Pagode de Sule - o marco de Yangon Centro da cidade, 
foi construído durante o tempo do Buda, tendo mais de 

2.500 anos de idade. À noite, visita Pagode de 
Shwedagon - uma das maravilhas do mundo onde 
podemos observar os modos de vida dos budistas. 
Alojamento em Yangon. 
 
Dia 3: Yangon - Inle (C, G) 
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto, tomando 
um vôo a Inle. Após a chegada, continuar a Inle e no 
caminho, visita mosteiro de Shweyanpye - Mosteiro típico 
de Shan, feito de madeira, que é cerca de 500 anos de 
idade e seu pagode - há mais de 700 pequenas imagens 
de Buddha em nichos totalmente pintadas 
tradicionalmente por povos Shan. Traslado ao hotel e 
descansar. À noite, passear pela aldeia flutuante de canoa 
e jardim flutuante [cesta de frutas e sucos frescos são 
complemento para este passeio de canoa. Alojamento no 
hotel no lago Inle. 
 
 
Dia 4: Inle (C, G) 
Café da manhã no hotel, excursão de barco no lago. Visita 
mercado tribo local, pagodes Inn Dein em ruínas cobertas 
por árvores e arbustos que se estima ter cerca de 500 
anos de idade. Almoço na floresta de bambu e de boas-
vindas por senhoras Padaung. Após o almoço, visita aos 
jardins flutuantes, aldeias flutuantes, pagode de 
Phaungdaw Oo - o pagode mais venerável no lago, que 
abriga 05 imagens de Buda completamente dourado. 
Alojamento no lago Inle. 
 
Dia 5: Lago Inle – Mandalay (C, G) 
Café da manhã, depois visita o lago. À tarde, traslado ao 
 

aeroporto, tomando voo para Madalay. Chegada, traslado 
ao hotel e check-in. Tempo livre. Alojamento em Madalay. 
 
Dia 6: Visitar Ama, Sagaing e Mandalay (C, G) 
Manhã café da manhã no hotel. Excursão para 
Amarapura, uma antiga capital de Mianmar, onde 
podemos observar a vida de mais de 1000 monges no 
Mosteiro de Mahagandaryon e fábrica de tecelagem de 
seda. Continuar em Sagaing, onde podemos observar os 
fascinantes paisagens do Rio de Ayeyarwaddy desde 
colina de Sagaing, o local de mais de 700 mosteiros. 
Tempo livre. À tarde, visita pagode de Kuthodaw, 
conhecido como "o livro do mundo maior", para sua 
coleção de 729 lajes de mármore, com os ensinamentos 
de Buda.  
 
Dia 7: Mandalay – Bagan de cruzeiro (C, G) 
O tempo de embarque é 10h00 em Sagaing. No final da 
tarde paramos na Yandabo, uma aldeia especializada em 
pote de tomada. Visita oficinas de pote, o mosteiro e 
escola. Alojamento perto da aldeia de Shwe Nann Tint. 
Finalmente, você pode desfrutar do pôr do sol no topo da 
colina de Mandalay, onde podemos admirar a beleza de 
cidade de Mandalay, Shan Plateau. Alojamento em 
Mandalay.  
 
Dia 8: Chegada a Bagan (C, G) 
No início da manhã, continuamos a Bagan. Após café da 
manhã (se o tempo permitir) que visitar outra aldeia de rio. 
Desfutar do nascer do sol perto de Bagan. Os passageiros 
desembarcam em Bagan Aye Yar às 9:30. 
 
Dia 9: Bangan (C, G) 
Café da manhã no hotel. A viagem começará com uma 
visita ao Mercado Nyaung Oo – um mercado típico da 
zona, em seguida visitaremos a maioria dos pagodes 
distintivos tal como Pagode de Shwezigon que tem cerca 
de 900 anos de idade, o templo Htilominlo, mosteiro de 
Nathtaukkyaung, templo de Ananda, templo de 
Gubyaukgyi. Mais tarde, visita aldeia de Min Nan Thu 
onde são convidados pelo aldeão para desfrutar de um 
chá local com lanche tradicional na casa típica. 
Finalmente desfrutar o pôr do sol a partir do topo do 
templo. Alojamento no hotel em Bagan. 
 
Dia 10: Bagan - Yangon (C, G) 
Manhã café da manhã no hotel, visitar em torno de Bagan. 
À noite, traslado ao aeroporto para voo para Yangon. 
Após a chegada, trasslado ao hotel e check-in. 
Alojamento em Yangon. 
 
Dia 11: Saída de Yangon (C) 
Café da manhã no hotel, e estará livre para descansar, 
traslado ao aeroporto, tomando voo saída. 

Fim do nosso serviço. 

Telefone: 84-4 3872 1873                     Fax: 84-4 3872 1874                        Email: consultores@viajeindochina.com    

Sítio Web: www.viajeindochina.com 

Detalhes 


