
Birmânia colorida 10 dias 

Destinos: Yangon - Inle - Mandalay - Monywa -
 Bagan  

Aspectos destacados 

 Capital antiga Yangon 

 Lago Inle 

 Mandalay 

 Monywa 

 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 - Inle 
Dia 3: Inle 
Dia 4: Inle - Mandalay  
Dia 5: Mandalay - Mingun  
Dia 6 : Mingun - Monywa 
Dia 7: Monywa - Pakkoku - Bagan 
Dia 8: Bagan 
Dia 9: Bagan - Yangon 
Dia 10: 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
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 - Inle(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. Em seguida, visita Pagode de 
Shwedagon - uma das maravilhas do mundo onde 
podemos observar os modos de vida dos budistas. À 
tarde, traslado ao aeroporto para tomar um voo a Helo. De 
Helo, traslado ao lago de Inle. Alojamento em Inle. 
 
Dia 3: Yangon - Inle (C, G) 
Depois do café da manhã, visita ao 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. 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 4: Lago Inle – Mandalay (C, G) 
Depois do café da manhã, traslado para 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. Tomando o voo da tarde a 
Mandalay, a última capital do Reino de Birmânia e chegue 
a Mandalay. Deslocando para fazer check-in no hotel e 
alojamento em Mandalay.  

Dia 5: Mingun – Mandalay (C, G) 
Café da manhã no hotel, fazendo uma curta viagem de 

barco através do rio para chegar a Mingun, localizado no 
outro lado do rio Irrawaddy e ao norte de Mandalay. Os 
inúmeros pontos de interesse incluem Pathodawgyi, que é 
acreditado que ser uma das bases maiores de tijolo no 
mundo e ser uma das maravilhas do mundo no caso de se 
é terminada; o Sino Mingun, dizem que os toques do sino 
rachado maior do mundo do Pagode Myatheindan 
representam a cosmologia budista. Volta a Mandalay. À 
tarde, chega ao Mosteiro Shwenandaw, uma obra-prima 
arquitetônica ainda existe do último reino de Myanmar na 
escultura em madeira de teca; o Pagode Kuthodaw. É 
conhecido como o maior livro do mundo, e a colina de 
Mandalay é considerada como uma torre de vigia natural 
na região do planície de Mandalay. Pode ver o pôr do sol. 
Alojamento em Mandalay. 
 
Dia 6: Mandalay – Monywa - Colina Poe Win(C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar 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 

chamado da Ponte de Sagaing), visita a colina de Sagaing 
com caminhões. Os pontos destacados incluem o Pagode  
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Soonooponyashin, o Pagode Uminthonese, um Pagode 
feito de trinta cavernas. Os pontos destacados incluem o 
Pagode de Prateiro Kaunghmudaw – a stupa gigante que 
representa lotes de arroz. Depois, traslado a Monywa, 
localizado 157 km ao norte de Mandalay. Chega a 
Monywa e faz check-in no hotel. Em seguida, passa pelo 
rio Chindwin e pega um jipe ou um caminhão para chegar 
às cavernas da colina Poe Win- uma área interessante, 
com as cavernas que contêm as esculturas antigas, 
pinturas murais que datam dos séculos 17 e 18. Volta a 
Monywa e alojamento. 
 
Dia 7: Monywa – Pakkoku - Bagan (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar templo 
Thanbodday - um templo budista incomum, com mais de 
500 mil imagens de Buda;  Complexo de mil Bodhi 
árvores, onde pode ver o elegante pé e a estátua de Buda 
deitando que estão sendo construídos. Depois visita 
Pakkoku, a grande cidade de Ahnyar, pode ver a gente 
Ahnyar – a sua terra e a clima, a sua cultura e o seu 
produto. Em seguida, tomando o barco à vela a Bagan 
durante duas horas. Chegada em Bagan e traslado ao 
hotel para fazer. Alojamento em Bagan. 
 
Dia 8: Bangan (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar 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 9: Bagan - Yangon (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. Traslado ao aeroporto para tomar o seu 
voo de volta a Yangon. Alojamento em Yangon.  
 
 
Dia 10: Saída de Yangon (C) 
Café da manhã no hotel e tempo livre para descansar até 
hora da saída. Traslado ao aeroporto para tomar o voo de 
volta para o seu país. 

 
Fim do nosso serviço. 
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