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MYANMAR - A TERRA DOURADA

PERCURSO E NOITES POR CIDADE
MYANMAR
Mandalay

1

Bagan

2

Inle
2

1 + 1
Rangum

DATAS DE SAÍDA PARTIDAS REGULARES

ABRIL A DEZEMBRO 2019
Saídas de Lisboa às 3ª Feiras
DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL

LAGO INLE

ITINERÁRIO

AS048

DIAS

10

REFEIÇÕES

PREÇO DESDE

6

1.625

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 417€ TOTAL 2.042€
1º DIA: PORTO OU LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a
Rangum, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a bordo.
2º DIA: ... - RANGUM SA
Chegada a Rangum, a maior cidade e antiga capital de
Myanmar. Depois das formalidades alfandegárias, recolha
de bagagem, encontro com o guia acompanhante e transfer ao hotel para check-in (mediante disponibilidade). Alojamento.
3º DIA: RANGUM - BAGAN MP
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto e embarque em
voo com destino a Bagan, antiga capital e berço cultural
de Myanmar. Início de visita com a subida a um dos templos de Bagan para admirar a vista panorâmica sobre toda
a zona arqueológica. De seguida, visita do mercado local
de Nyaung Oo. Continuação do tour com visita ao Templo
Bu Le Thi; ao Templo de Ananda, uma obra-prima da arquitetura apelidada de “Abadia de Westminster da Birmânia”; e ao Templo Damayangyi, o grande templo de Bagan.
Almoço em restaurante local. De tarde, transfer ao hotel
e tempo livre. Ao entardecer, aventure-se num passeio de
coche por entre as ruínas de Bagan, passando pelo Pagode
de Shwezigon, um dos edifícios religiosos mais importantes
de Myanmar. Transfer ao hotel. Alojamento.
4º DIA: BAGAN MP
Pequeno-almoço. Realização de uma visita a pé para explorar os templos de Payathonzu, Lemyentha e Nandamannya. De seguida, visita de uma oficina de objetos lacados
para observar uma das técnicas artesanais mais populares
em Myanmar. Mais tarde, tempo de conhecer a povoação
de Myinkaba e o templo Gubyaukgui, apelidado de “templo-gruta” e célebre pelas pinturas jatakas, bem como pelos baixos-relevos que podem ser admirados no seu exterior. Paragem ainda para admirar os templos Manuha e Nan
Paya e almoço em restaurante local. De tarde, transfer ao
hotel e tempo livre. Ao final do dia, saída até ao cais e embarque num tranquilo cruzeiro pelo rio Irrawaddy. Transfer
ao hotel. Alojamento.
5º DIA: BAGAN - MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY MP
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto para embarcar em
voo com destino a Mandalay, a última capital do Reino da
Birmânia. Chegada e visita da mais antiga e longa ponte de
madeira de teca do mundo, U-Bein, construída em 1851 em
Amarapura. De seguida, admire o Mosteiro de Mahagandayon, um dos maiores mosteiros budistas em Myanmar com
mais de 1000 jovens monges. Almoço em restaurante local.
De tarde, regresso a Mandalay e visita de Maha Muni, uma
das imagens de Buda mais veneradas em todo o país. A
grandiosa estátua de metal recebe os desejos de milhares
de peregrinos. Prossiga até ao Mosteiro Shwenandaw, deslumbrando-se com as esculturas de madeira de teca que
representam inúmeros mitos budistas, e descubra o Pagode de Kuthodaw, o qual alberga o maior livro talhado em
mármore em todo o mundo. Transfer ao hotel. Alojamento.
6º DIA: MANDALAY - HEHO - NYAUNG SHWE - LAGO INLE MP
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto para embarcar em
voo com destino a Heho. Chegada e transfer até Nyaung
Shwe, porta de entrada no Lago Inle. No caminho, visita do
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mosteiro Shwe Yan Pyay, reconhecido pelas encantadoras
janelas ovais onde surgem à espreita os jovens monges que
aqui estudam. Passeio de barco pelo Lago Inle, um mundo
aquático de uma beleza simples e autêntica onde é difícil
ver a “fronteira” entre a água e as zonas pantanosas. Situado num vale entre duas montanhas, as aldeias, jardins,
mosteiros, pagodes e mercados flutuantes de Inle formam
um postal único em todo o mundo e os Intha, “filhos do
lago”, narram-nos as crónicas da antiga Birmânia. Observe
as técnicas ancestrais de pesca, agricultura e produção de
artesanato deste povo verdadeiramente genuíno, aviste as
casas de madeira construídas sobre longas estacas, e admire a “força motriz” que faz avançar os barcos tradicionais:
remar com a perna, serpenteando pelo lago. Almoço em
restaurante local. De tarde, visita do Pagode Phaung Daw
O, conhecido pelas suas cinco pequenas imagens douradas
de Buda e por ser o anfitrião do maior festival de Inle, e de
uma fábrica de seda, observando as técnicas de tecelagem
tradicionais. Por último, desfrute de uma experiência única,
passeando de canoa ou a bordo de uma pequeno barco
pelo canais de Inle. Transfer ao hotel e alojamento.
7º DIA: LAGO INLE (INDEIN) MP
Pequeno-almoço. Saída de barco para visitar um dos tradicionais mercados locais, registando algumas das melhores imagens desta Terra Dourada. De seguida, continuação
da viagem até uma das povoações do lago, passando
pela agitada aldeia de Ywama, a maior do lago, com muitos canais e casas altas de teca construídas sobre pilares.
Passagem num dos canais mais largos e realização de um
breve passeio por uma das povoações do lago. Almoço em
restaurante local. De tarde, saída em direção à aldeia típica de Indein, situada na margem ocidental do lago. Visita
do complexo de pagodes construído pelas tribos Pa-O no
alto de uma pequena colina. Passagem pelo mercado local
e subida da escadaria coberta para desvendar os encantos
das centenas de pequenos pagodes, alguns deles escondidos na vegetação. Observe ainda os arrozais, os agricultores que trabalham com a ajuda dos búfalos asiáticos e
os monges que se refrescam no riacho. Regresso ao hotel.
Alojamento.
8º DIA: INLE - NYAUNG SHWE - HEHO - RANGUM MP
Pequeno-almoço. Saída de barco até Nyaung Shwe, transfer ao aeroporto de Heho e embarque em voo com destino a Rangum. Chegada e visita panorâmica com destaque
para o centro histórico de estilo colonial. Visita do Pagode
Chauk Htat Gyi para ver o Buda reclinado – uma figura com
mais 70 metros de comprimento. Almoço em restaurante
local. De tarde, visita do Mercado de Bogyoke (Mercado
dos Escoceses)*. Por último, visita do Pagode Shwedagon,
um dos mais espetaculares monumentos religiosos de todo
o mundo e o principal templo budista do país. Assista ao
pôr-do-sol no Pagode. Transfer ao hotel. Alojamento.
*Fechado às segundas-feiras e feriados.
9º DIA: RANGUM - ... PA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto para embarque
em voo com destino à sua cidade de origem, via cidade (s)
de conexão. Noite e refeições a bordo.
10º DIA: ... - PORTO OU LISBOA
Chegada e Fim dos nossos serviços.
Durante o ano novo de Myanmar, de 12 Abril a 18 Abril de
2019, é possível que algumas ruas, lojas, restaurantes e monumentos estejam fechados. Além disso, haverá enormes
filas para embarcar nos aeroportos.
Não recomendamos viajar para Myanmar durante esse período.

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

ABR

2

23 30

AGO 6

13 20 27

MAI

7

14 21 28

SET

3

10 17 24

JUN

4

11 18 25

OUT

1

JUL

2

9 16 23 30

NOV 5

12 19 26

DEZ

10 17 24

3

8

15 22 29

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITINERÁRIO:

AS048

VOOS
1-30/4
1/10-31/12

DATAS

Preço Base Lisboa
Total com Taxas : 417
Supl. Quarto Individual
Supl. PC (+ 7 Jantares)
Preço Base Lisboa
Total com Taxas : 417
Supl. Quarto Individual
Supl. PC (+ 7 Jantares)
Preço Base Lisboa
Total com Taxas : 417
Supl. Quarto Individual

1/5-30/9

OPÇÃO 1
1755

1625

OPÇÃO 2
1825

1680

OPÇÃO 3
1965

1790

2172
220
125

2042
140
125

2242
295
180

2097
185
180

2382
415

Supl. PC (+ 7 Jantares)

2207
280

210

210

SUPLEMENTOS AÉREOS
EMIRATES (L)

BASE

Se não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e
indicado o respetivo suplemento.

VISTOS NÃO INCLUÍDO
Disponível online a obtenção do pedido de visto :
www..evisa.moip.gov.mm/Newapplication.spx#
Custo (orientativo) : 50 USD
Passaporte com validade superior a 6 meses.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia acompanhante em espanhol.
Preços não são válidos para épocas festivas ou eventos especiais
Taxa de saída do país não incluída – 10 USD por pessoa (valor
orientativo).
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto,
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

OPÇÃO 3

Rangum

Reno Hotel 3*

Rose Garden 4*

Melia Hotel 5*

Bawgathihti Hotel 3*

Amata Garden 4*

The Hotel @ Tharabar
Gate 4* Sup.

Mandalay Magic Hotel 3* Sup.

Eastern Palace 4*

Mandalay Hill Resort
4* Sup.

Bagan

Lago Inle

Serenity Inle
Serenity Resort 3* Sup Pristine Lotus Spa &
Resort Hotel 3* Sup. Amata Resort 4*
Resort 4* Sup.
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