Myanmar
Sorrisos de Myanmar
Desde 2.530 € por pessoa
11 dias / 9 noites
Maio a Outubro 19
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Myanmar
Sorrisos de Myanmar
Maio a Outubro 2019
11 Dias / 9 Noites - Desde 2.530 € por pessoa
Yangon, Mandalay, Began, Mt. Popa e Inle
Mínimo 2 pessoas
Saídas diárias de Portugal
Dia 1 - Portugal / Yangon
Saída de avião com direção a Yangon, via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 2 - Yangon
Chegada e transfere para o hotel. Da parte da tarde visita do colossal Buda reclinado, que se encontra no Templo de Chauk Htat Gyi, e do
fascinante complexo do Pagode de Shwedagon, centro espiritual do país. Regresso ao hotel e alojamento.
Nota: as visitas de Yangon dependem do horário de chegada dos voos. Se o voo chegar da parte da tarde, as visitas realizar-se-ão no 10º dia
do programa.
Dia 3 - Yangon / Bagan
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo com destino a Bagan, antiga capital de Myanmar, fundada no sec. IX e catalogada pela
UNESCO como Património da Humanidade. Chegada e transfere em Tuk Tuk até o mercado local de Nyaung Oo, visita do Pagode Shwezigon,
finalizado no séc. XI, do Templo de Ananda e o mosteiro Thatbyuinnyu, o mais alto da zona com os seus 60 metros de altura. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel. Pela tarde desfrutaremos de um passeio pelos templos em carro puxado a cavalo e subiremos a um dos templos
para contemplar o pôr do sol. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 4 - Bagan / Monte Popa / Bagan (Meia pensão)
Saída para o Monte Popa, famoso vulcão extinto, famoso pelo belo pagode que ostenta no cume
Pelo caminho, faremos várias paragens para apreciar as paisagens do país. À chegada, subiremos os 777 degraus que nos conduzirão ao cimo do
monte. Trata-se de uma subida um pouco dura nos períodos de chuva devido aos muitos macacos que por aí andam. Almoço no Popa Resort de
onde se tem as melhores vistas sobre o Monte Popa. Possibilidade de ter uma massagem ou dar uma mergulho na piscina (preço sob consulta no
local). Regresso a Bagan e paragem numa plantação de palmeiras onde se pode aprender um pouco acerca da produção de açúcar. No regresso
ao hotel visita a um povoado Birmano. Alojamento
Dia 5 - Bagan-Mandalay-Amarapura- Sagaing-Ava-Mandalay ( Meia pensão)
Após o pequeno almoço transfere para o aeroporto para o voo com destino a Mandalay. Chegada e transfere para a ponte de “U Bein” , construída em 1782 quando Amarapura foi a capital Real. Continuação para visitar o seu artesanato local: tecidos de seda. Segue-se a visita ao
Pagode Khaung Mu Daw em Sagaing e as Colinas Sagaings, refugio dos devotos Budistas. Almoço num restaurante local. Continuação das visitas à antiga capital real de Inwa, Ava, situada numa ilha entre os rios Ayeryarwaddy e Myitnge. Visita de Inwa em caleche até ao Mosteiro de
madeira de Maha Aungmye Bonzan e a Torre Nanmyint. Depois da visita, passeio pela ponte U Bien durante o entardecer. Regresso a Mandalay
e alojamento.
Dia 6 - Mandalay / Mingun / Mandalay (Meia Pensão)
Pequeno almoço. Excursão em barco pelo rio Ayeyarwadyi até Mingun. Visita ao pagode inacabado de Mingun e ao maior sino do mundo.
Continuação ate Hsinbyume onde encontra o majestoso Pagode inacabado de Pahtodawgyi. De regresso a Mandalay, almoço num restaurante
local. Pela tarde, visita à cidade de Mandalay, onde vamos conhecer o templo de Mahamuni, o mosteiro de madeira de Shwenadaw e o Pagode
Kuthodaw. Disfrutaremos do por do sol na Colina de Mandaly. Alojamento.
Dia 7 - Mandalay / Heho / Pindaya / Kalaw (Meia Pensão)
Transfere para o aeroporto para voo em direção a Heho. À chegada transfere por estrada para Pindaya. Almoço num restaurante local. Visita
das famosas grutas que contêm mais de 8000 imagens de Buda. Segue-se uma visita a fabrica de papel de Shyan e das suas sombrinhas típicas.
Transfere para Kalaw, pequena povoação da época colonial. Alojamento
Dia 8 - Kalaw / Lago Inle (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Passeio pelo mercado local de Kalaw. Saída a bordo de uma barca a motor para explorar o Lago Inle. Almoço num restaurante
local. Continuação do passeio pelo Lago com passagem pelo pagode Phaung Daw Oo, povoados, hortas flutuantes, e haverá tempo para visitar
o mosteiro de Ngaphechaung conhecido como o mosteiro dos gatos saltitantes. Regresso ao hotel e alojamento.
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Dia 9 - Inle / Indein / Inle (Meia Pensão)
Saída para visita de um dos mercado locais do Lago. (sujeitos ao calendário lunar e não se efetuam em dias de lua cheia e lua nova – não há
garantia de se conseguir ver o mercado). Ida para a localidade de Indein situada nas margens do Lago. Visita de um complexo de pagodes e por
ultimo uma fabrica de sedas. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 10 - Inle / Heho / Yangon (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Heho para voo com destino a Yangon. À chegada visitaremos o Mercado de Bogyoke, onde
podemos encontrar roupa, artesanato, alimentação. Almoço em restaurante local. Pela tarde passeio pelo centro colonial da cidade e visita ao
bairro chinês. Alojamento.
Dia 11 - Yangon/ Portugal
Pequeno almoço. Transfere para o aeroporto para embarque em voo de regresso a Portugal
Dia 12 - Portugal
Chegada.
PREÇOS:
Datas

Opção A

Opção B

Opção C

Duplo

Sup. Indiv

Duplo

Sup. Indiv

Duplo

Sup. Indiv

01/05/19 - 22/09/19

2,530 €

176 €

2,586 €

308 €

2,694 €

414 €

23/09/19 - 31/10/19

2,660 €

342 €

2,732 €

438 €

3,044 €

744 €

LOCAL

OPÇÃO A

OPÇÃO B

OPÇÃO C

ALOJAMENTO

Yangon

Reno Hotel/RGN City Lodge ou Similar 3*
(quarto superior )

Best Western Green Hills 3*sup (deluxe)

Melia Hotel 5* (deluxe)

Bagan

Bawgatheiddi 3* (superior) /Bagan Star 3*
(deluxe) ou similar

Amazing Bagan Resort 4* (deluxe)

Ananta Boutique 4* (deluxe)

Mandalay

Hotel Marvel /Amazing Mandalay 3* ou
Similar (quarto deluxe)

Eastern Palace 3*sup (deluxe)

Mercure Mandalay Hill Resort 4* (superior)

Kalaw

Dream Villa Hotel / Junction Rose ou similar
2* (quarto superior)

Kalaw Princess/Hill Top Villa 3* (superior)

Royal Kalaw Hills Resort 3* (deluxe)

Inle

Amazing Nyaungshwe 3* (deluxe) / Paramount hotel 3*sup (superior Teak) ou Similar

Amazing Inlay Resort 3*sup (deluxe)

Ananta Inle Boutique 4* (Ananta) /Paramount Inle Resort 3*sup (deluxe cottage)

Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular e em classe económica com a companhia Emirates: voos domésticos de YangonBagan, Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho y Heho-Yangon com taxas incluidas; 9 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares em
regime de alojamento e pequeno-almoço, incluindo 8 almoços; passeio de barco privado em Mingun e no Lago Inle; passeio de caleche em
Ava e Bagan; transporte em autocarro com ar condicionado; guia falando espanhol; água mineral durante as visitas; taxas de aeroporto e
combustível no valor de 417€ por pessoa (sujeitas a alteração até ao momento da emissão dos bilhetes).
Os nossos preços não incluem: Jantares e bebidas, os almoços no 1º dia da chegada e no ultimo dia e o guia em espanhol no ultimo dia;
suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, extra de caracter pessoal e qualquer outro serviço não mencionado
no itinerário.
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