
Descobrir Vietname e Mianmar 8 dias 

Destinos: Yangon - Bagan - Inle - Hanói - Halong 

Aspectos destacados 

 Capital antiga Yangon 

 Lago Inle 

 Passei por Bagan 

 Capital Hanói 

 Baía de Halong 
 

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, Bagan - Inlé, 
Inlé - Yangon - Hanói. 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Yangon chegada 
Dia 2: Yangon - Bagan 
Dia 3: Bagan - Montanha Popa 
Dia 4: Bagan - Inle 
Dia 5: Inle - Yangon - Hanói 
Dia 6: Hanói 
Dia 7: Hanói - Halong 
Dia 8: Halong - Hanói 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


 

Dia 1: Chegada a Yangon (G) 
Chegada ao aeroporto internacional de Yangon. Traslado 
ao hotel e check-in. Se o tempo permitir, visitar a área 
colonial, o padoge de Sule, o pagode de Shwedagon - 
uma das maravilhas do mundo. Alojamento em Yangon. 
 
Dia 2: Yangon - Bagan (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto, tomando o 
voo para Bagan. Chegada, traslado ao hotel e check-in. 
Visitar Mercado Nyaung Oo – um mercado típico da zona, 
em seguida visitaremos a maioria dos pagodes distintivos 
tal como Pagode Shwezigo, templo de Htilominlo, o 
mosteiro de Nathtaukkyaung, o templo de Ananda - obra-
prima de Bagan, o templo de Gubyaukgyi, temmplo de 
Manuha, o templo de Dhamayangyi - o maior templo em 
Bagan, templo de Sulamani, uma fábrica de laca Ware 
seguido de uma visita à aldeia local. Antes do pôr do sol, 
voltaremos para tomar um passeio de barco pelo rio 
Ayeyarawaddy para desfrutar do pôr do sol. Alojamento 
em Bagan. 
 
Dia 3: Bagan – Montanha de Popa (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado à montanha de Popa - 
um vulcão extinto conhecido como "Casa dos Espíritos" e 
observar a vida rural e artesanato, tais como a produção 
da indústria de doce. Podemos parar em vários lugares 
para tirar fotos e desfrutar da paisagem. Subir 777 
degraus para chegar ao topo da montanha de Popa. Após 
a visita, descer e voltar para Bagan. Visitar pessoas de 
Minanthu para observar a vida diária das pessoas. 
Finalmente desfrutar o pôr do sol a partir do topo do 
templo. Alojamento em Bagan. 
 
Dia 4: Bagan – Helo – Lago de Inlé (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto, tomando  
voo para Heho. Chegando Helo, traslado ao lago de Inle. 
Ao longo do caminho, desfrutar da beleza do planalto 
nebuloso e estilos de vida da região montanhosa de Shan. 
Um passeio de barco no lago: visitar jardins flutuantes, 
aldeias flutuantes, padoge de Phaungdaw Oo - o mais 
venerável no lago. Alojamento em Inlé. 

Dia 5: Inlé – Yangon – Hanói (C, G) 
Café da manhã, traslado ao aeroporto, tomando voo para 
Yangon. Chegando Yangon, traslado ao mercado  
 

Bogyoke (excepto segunda-feira) e cidade chinesa. 
Traslado ao aeroporto internacional, tomando voo para 
Hanói. Alojamento em Hanói. 
 
Dia 6: Visitas de Hanói (C, G) 
Todo o dia descobriremos Hanói - o coração do país, 
cheio de graça intemporal. Começaremos com uma visita 

ao Mausoléu de Ho Chi Minh (aberto todos os dias, exceto 
segunda-feira, sexta-feira e os meses de setembro e 
outubro), à residência de Ho Chi Minh. Encontraremos a 
Pagoda de um pilar que fica perto do Mausoléu e é o 
símbolo da cidade. Em seguida, visitaremos o Templo da 
Literatura que é a "Primeira universidade do Vietnã". 
Continuaremos com uma visita ao Museu de Etnologia 
(fechado em todas as segundas-feiras). Depois, visitar o 
templo de Ngoc Son no lago Hoan Kiem. Tempo livre para 
explorar as ruas estreitas do Bairro Antigo, onde o espírito 
de suas origens ainda é conservado. À noite nós 
apreciaremos uma representação de fantoche de água. 
Alojamento em Hanói.  
 
Dia 7: Hanói – Baía de Halong (C, A, J, G) 
Depois do café da manhã, vamos para o impressionante 
Baía de Halong, um dos cinco Patrimónios Mundiais no 
Vietnã reconhecidos pela UNESCO. Desfrutaremos um 
cocktail de boas-vindas, em seguida, tomaremos um 
delicioso almoço com os frutos do mar frescos. O cruzeiro 
começa com a visita a uma aldeia flutuante de pescadores 
e vocês terão a oportunindade de ver a sua vida diária. À 
tarde continuaremos com a visita à caverna das 
surpresas, uma das maiores da Baía, depois terão tempo 
livre para praticar nadar no Mar da China do Sul (parte do 
Oceano Pacífico) ou desfrutar a coberta do sol  no barco. 
Uma noite tranquila no nosso confortável barco de junco 
nas cabines privadas. 
 
Dia 8: Baía de Halong – Hanói saída (C, A, G) 
De manhã terão tempo livre para relaxar, enquanto a 
nossa excursão continua para o paraíso de milhares das 
ilhas de pedras verdes. Após o brunch tomaremos o 
caminho de volta directamente ao aeroporto internacional, 
tomando voo, saída do Vietname. 
 

Fim do nosso serviço. 
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Detalhes 


