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O melhor de Mianmar – Yangon, Lago Inle, Bagan, Mt. Popa  com Bonnie 

  20 – 27 Nov 2016 

20 Nov 16  Yangon  chegada & visita a Scott Market      (-/A/-) 

Chegada em Yangon, após as formalidades de imigração e alfandega, traslado ao hotel Sule Shangri-la- quarto de luxo.  

Após o check-in, almoço no hotel. Visita ao Mercado Scott (Bogyoke) (fechado as 2as. feiras e feriados), construido em 

1926 repleto de artesanato, pedras (jade entre outras), boa e unica oportunidade de compras em Yangon. 

 

21 Nov 16  Yangon visitas         (C/A/-) 

Café da manhã no hotel.   Visita ao Lago Kandawgyi – com a replica do barco real e um parque interessante.  Visita ao 

Pagoda Botataung  no porto de Yangon com muitas reliquias budistas antigas e outros artefatos.  Visitaremos o centro da 

cidade com seus edificios coloniais, o Monumento da Independencia nos Jardins Mahabandoola dedicado a Burma pela 

sua independencia da Gra Bretanha em 1948.  As ruas repletas de barracas vendendo coisas novas e velhas.  Depois desta 

caminhada, se houver tempo iremos até o molhe de Wahdan no Rio Yangon para ver o dia-a-dia do carregamento das 

mercadorias entrando e saindo dos navios.  Almoço em restaurante local. 

Nosso passeio a tarde inclui a estátua colossal do Buda Reclinado Chaukhtatkyi.  Terminamos o dia visitando o 

maravilhoso Shwedagon Pagoda (com 70 toneladas de ouro), um dos complexos de pagoda mais bonitos de toda a 

Asia.  Pernoite no Sule Shangri-la Hotel. 

 

22 Nov 16  Yangon/ Heho  voo e visita ao Lago Inle      (C/A/-) 

Yangon/ Heho  partida 07:00hs chegada 09:15 via Bagan  

Após o café da manha, traslado ao aeroporto de Yangon para voo a Heho. Chegada em Heho, de carro até o magico Lago 

Inle – 900m acima do nivel do mar e 22km de extensão e 11km de largura (aproximadamente uma hora de carro). 

Chegada no molhe Nyaung Shwe para inicio do nosso passeio em barco longo a Aldeia Innpawkhone  onde verão 

industrias de tecelagem de lotus e seda.  Em seguida visita a Nanpan para ver como fazem os famosos charutos da 

Birmania.  Almoço em restaurante local.   

Continuação das visitas ao Pagoda Phaungdaw U e ao Monasterio Ngaphae Chaung e seus jardins flutuantes. 

Pernoite no Novotel Inle Lake 4*, Junior Suite - www.novotel.com 

 

23 Nov 16  Excursão as Aldeias Sangha e Thakong      (C/A/-) 

Café da manhã no hotel.  Passeio de barco em direçao sul para uma jornada as aldeias Sangha e Thakong no extremo do 

Lago Inle.  Esta jornada tranquila de aproximadamente 3 horas nos permitirá conhecer a cultura antiga e os costumes 

tradicionais dos varios grupos etnicos videndo nesta área..No caminho, visitaremos Kyauktaing, uma aldeia “shan” que 

vive de trabalhos de ceramica e barro.  Nesta viagem veremos uma paisagem linda com arvores floridas e povoados de 

ambos os lados do canal.  Almoço em restaurante local.  Regresso ao hotel no final do dia.  Pernoite no hotel. 

 

24 Nov 16  Indain visitas,          (B/L/-) 

Heho/ Bagan voo e traslado a Bagan      

Heho/ Bagan voo partida 16:25hs chegada 17:05hs. 

Café da manhã no hotel.  Esta manhã faremos uma visita ao mercado rotativo de 5 dias (se o dia de hoje coincidir com um 

bom dia de mercado em Inle) de lá continuaremos a visitar Indain e seus pagodas charmosos do séculoXVII.  Para chegar 

a Indain e a aldeia próxima Pa O iremos de barco subindo um pequeno riacho pitoresco que desemboca no Lago Inle, 

passando por aldeias e vendo os bufalos de água se banharem no riacho enquanto atravessamos pequenas represas 

construidas para reduzir o volume da água.  Almoço em restaurante local.   

Alguns pagodas Indain estão sendo restaurados mas a maioria permanence abandonada em cenário tipo ‘Indiana Jones’.  

Traslado ao aeroporto para voo a Bagan. Chegada em Bagan, traslado ao hotel Bagan Lodge, 4* Villa room  www.bagan-

lodge.com 

 

25 Nov 16  Balão sobre Bagan e dia inteiro de visita a Bagan (C/A/-)  

Balão sobre Bagan: por volta de 5:00 hs da manhã saída do hotel para o local de partida do balão (hot air balloon). Saida 

antes do nascer do sul para ver o sol nascendo e os milhares de pagodas de Bagan por aproximadamente 50 minutos antes 

de aterrizar e celebrar com champagne e biscoitos.  Regresso ao hotel para o café da manhã.                                           
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Esta manhã o destaque do nosso passeio será o popular Mercado Nyaung Oo; e os pagodas distintos como Shwezigon, 

um protótipo das antigas stupas de Mianmar stupas; Wetkyi-in- Gubyaukgyi, um templo caverna do século XIII com 

afrescos muito interessantes; Ananda Pagoda, uma das obras primas e a maior e mais bem preservada de Bagan Antigo; 

e proximo a ela visitaremos Ananda Ok Kyaung, um dos monastérios de tijolo remanescentes do Periodo Antigo de 

Bagan e o Templo Htilominlo conhecido como o ultimo estilo de Templo de Mianmar construido em Bagan.                

Após o almoço.  Regresso ao hotel para descansar um pouco antes da visita da tarde ao Templo Dhammayangyi, um 

enorme templo de periodo mais recente no melhor estilo de material de tijolo em Bagan e o Templo Thatbyinnyu com 

uma torre sobre os outros monumentos de Bagan. A medida que o sol de põe nos dirigimos a um local para uma vista 

panoramica do por do sol sobre os templos.  Pernoite em Bagan Lodge, Villa room  

26 Nov 16  Visita a Mt. Popa          (B/L/-) 

Café da manhã no hotel.  Esta manhã sairemos para Mt. Popa, que supostamente surgiu da erupção de um enorme vulcão 

em 442 A.C..  Mt. Popa  é conhecida por ser o domicilio dos “Nats” (Deuses Espirituais) e pela sua vista panoramica da 

região tropical local.  Para se chegar ao topo sao 777 degraus (3-4 horas de caminhada). A caminho de Mt. Popa visita a 

uma fazenda que produz suco local de palmeira (toddy).   Almoço em restaurante local.  Restante do dia livre. 

Pernoite em Bagan Lodge, Villa room  

 

27 Nov 16  Bagan/ Yangon voo e regresso.            (C/-) 

Bagan/ Yangon voo partida 10:05hs chegada 11:25hs. 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para voo a Yangon. Chegada em Yangon conexão com voo de regresso.   

** Fim da viagem a Mianmar *** 

 

Obs.: O roteiro acima está sujeito a condições climaticas, horarios dos voos domésticos que trocam com frequencia.  Os 

horarios dos voos são estimados.  O horário de check-in nos hotéis é normalmente 14:00hs e check-out 12:00hs. 

 

Preço por pessoa em duplo / twin:  USD2985.00; suplemento single USD1146.00 

Serviços Incluidos 

- 7 noites de hotel com café da manhã (C= café da manhã) (2 noites Sule Shangri-la Hotel 4.5* deluxe room;  2 noites 

Novotel Inle Lake Hotel 4* Junior suite room; 3 noites Bagan Lodge Hotel 4.5* Villa room;  

- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto 

- Voos domesticos (Yangon/ Heho, Heho/ Bagan and Bagan/ Yangon) (USD480.00) com taxas aeroportuárias e de 

combustivel. 

- 6 almoços sem bebidas. (A= almoço) 

- Ingressos para os passeios mencionados.  Passeio de barco privado no Lago Inle. 

- Passeio de balão - Ballons over Bagan (USD285.00) 

- Todos os traslados e passeios em carro com ar-condicionado, com motorista, guia acompanhante falando espanhol e/ou 

ingles. 

- Gorjetas para os maleteiros e motoristas. 

Cortesia:   Uma garrafa de água e 2 toalhas molhadas por pessoa durante os dias de passeio. 

 

Os serviços não incluem: 

 Bilhetes internacionais; refeições não mencionadas; bebidas; check-in cedo e check-out tarde nos hotéis 

 Visto online (USD50.00 por pessoa). Seguro de viagem altamente recomendável.  Consulte seu agente de viagem. 

 Despesas pessoais e quaisquer serviços não mencionados em incluido. 

 

Obs.: clients da BTC tem 5% de desconto.  Preço garantido para pagamento de depósito de 20% até 31 de março 2016.   O 

pagamento pode ser feito em até 10 prestações sendo a ultima em 05 de outubro 2016 em real ou dollar (Sra. Liliana 

Couto – 021-25233390).  Ou visa ou mastercard no caso compra do exterior direto com Braga Travel em Miami.  

Pagamento total até 30 de abril – 5% de desconto.  

Cancelamento até 60 dias antes da viagem - sem multa.   59-35 dias antes – 20% 

34-21 dias antes – 50%;  20-7 dias – 75%;  6 dias antes ate o dia da viagem – 100%.  
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