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DESTAQUES DO ROTEIRO: MYANMAR
PAGODA SHWEDAGON
Localizado em Yangon, capital do Myanmar. Este é o mais
sagrado templo budista do país, com 99 metros de altura
e situado na Colina Singuttara, a oeste do Lago
Kandawgyi. Acredita-se que em seu interior se encontram
relíquias de antigos Budas.

TEMPLO ANANDA
Templo budista construído em 1105, pelo Rei Kyanzittha,
na cidade de Bagan. Abriga quatro imagens de Buda em pé,
cada um de frente para uma direção cardeal (Norte, Sul,
Leste e Oeste). Ananda é considerado uma maravilha
arquitetônica, com uma fusão do estilo da arquitetura Mon
e indiana. Também foi intitulado como a "Abadia de
Westminster da Birmânia".

PAGODA MAHAMUNI
A Pagoda Mahamuni, em Mandalay, abriga uma das mais
veneradas imagens de Buda de todo Myanmar, sendo um
dos locais de peregrinação mais importantes do país. Foi
construído em 1785 pelo Rei Bodawpaya, da Dinastia
Konbaung, após a imagem de Mahumuni ter sido
capturada durante a invasão do Reino de Arakan.

CAVERNAS DE PINDAYA
São um local de peregrinação e uma atração turística,
localizadas no estado de Shan, região de Myelat. Sabe-se
que no interior da caverna que fica mais ao sul e que pode
ser visitada por turistas, há cerca de 8 mil imagens de
Buda, deixadas lá pelos devotos ao longo dos séculos.

LAGO INLE
O segundo maior lago do Myanmar, com uma área de
2
116 km , e um dos mais altos do país, com elevação de
880 metros. Possui uma atmosfera serena, com casas
em palafita, jardins flutuantes e pescadores com suas
técnicas de remo com os pés.

Consulte seu agente de viagens

MYANMAR
Saídas: Aos sábados
Yangon Bagan
Mandalay

Mandalay Amarapura Mandalay
Heho Pindaya Lago Inle Heho

1º dia – ... / Yangon
[-,-,-]
Chegada ao aeroporto de Yangon, recepção e visita à
Estupa Sule Paya, a Pagoda Chauk Htat Gyi, ao Palácio
Karaweik (somente parte externa), ao típico Mercado
Bogyoke (fechado às segundas-feiras e feriados) e a
pagoda Shwedagon. Traslado ao hotel para acomodação.
Check-in disponível a partir das 14h00.
2º dia – Yangon / Bagan
[C,- ,-]
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Bagan. Chegada, recepção e visita ao Mercado
Nyaung Oo, a Estupa Shwezigon, às ruínas dos templos
KyansithaUmin e Gubyaukgyi, ao Templo Htilominlo, ao
Templo Ananda e aos templos Dhamayangy, Sulamani e
Bupaya ou Shwesandaw, de onde avistamos o pôr do sol
sobre a incrível paisagem do Rio Ayeyarwaddy.
3º dia – Bagan / Amarapura/ Mandalay
[C,- ,-]
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Mandalay. Chegada, recepção e realização de
passeio de dia todo com visita à Pagoda Mahamuni, ao
Palácio Real, a Pagoda Kuthodaw e a Ponte U Bein,
4º dia – Mandalay / Mingun /Mandalay
[C , - , - ]
Saída pela manhã para passeio em barco pelo Rio
Ayeyarwaddy subindo até Mingun. Chegada e visita ao
Sino de Mingun, aos chedis Hsinbyume Paya e Mingun
Paya. Regresso a Mandalay em barco e visita ao centro de

Mingun
Yangon

tapetes Kalaga e subida a colina de Mandalay para
apreciar o pôr do sol. Traslado ao hotel para acomodação.
5º dia – Mandalay/Heho/Pindaya/Lago Inle [ C , - , - ]
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Heho. Chegada e traslado a Pindaya (duração
aproximada de 2horas) onde visitaremos as cavernas de
Pindaya. Seguiremos viagem até Nyaung Shwe (duração
aproximada de 2horas e meia), portão de entrada do Lago
Inle. Chegada e traslado ao hotel em barco.
6º dia – Lago Inle
[C,-,-]
Dia todo de passeio de barco pelo Lago Inle, para observar
os costumes locais, os famosos barqueiros que utilizam as
pernas para remar e seus tradicionais métodos de pesca,
além dos vilarejos, das casas sobre palafitas e os jardins
flutuantes. Visita a Pagoda Phaungdaw U e a vila de
tecelões de Inpawkhon.
7º dia – Lago Inle/ Heho / Yangon
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto de Heho e embarque em voo com
destino a Yangon. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Restante do dia livre para atividades independentes.
8º dia – Yangon / ...
Check-out em horário regular (11h00).
aeroporto e fim dos nossos serviços.

[C,-,-]
Traslado ao

Observações:
- Limite de uma bagagem de até 20 kg/por pessoa nos voos domésticos em Myanmar.
- Todos os preços e condições devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e
disponibilidade no momento da reserva. Os valores mencionados são POR PESSOA em dólares americanos;
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
- No período de 13 a 17 de Abril ocorre o Festival das Águas. Durante esse período poderá ocorrer cobrança de
suplemento (cerca de USD 166,00 ). Os valores serão informados na confirmação da reserva.
- É possível a opção em Pensão Completa.

Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro:

-

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil.
Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela
Myanmar: É necessário visto de turismo.

* A qualquer momento e sem prévio aviso poderão ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.
* A obtenção de toda a documentação exigida para esta viagem é de exclusiva responsabilidade do passageiro.
Pacote Inclui:
- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, nos trechos: Yangon/Bagan/Mandalay/Heho/Yangon;
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares;
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar;
- Traslados e passeios conforme mencionado em base regular com guia local falando espanhol.
Pacote Não Inclui:
- Passagem aérea internacional de chegada e saída em Myanmar;
- Imposto de saída do aeroporto de Yangon (cerca de USD10,00 por pessoa, valor sujeito a alteração, cobrado no local).
- Taxas de embarque;
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis;
- Despesas com vistos e documentações;
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Cidades

Noites

STANDARD

SUPERIOR

LUXO

Yangon

1

Grand United Hotel (Superior)

Summit Parkview (Superior)

The Strand Hotel
(Deluxe Suite)

Bagan

1

Umbra Hotel (Deluxe)

Treasure Myanmar Resort
(Superior)

Aureum Palace Hotel
(Orchid Villa Garden View)

Mandalay

2

Lago Inle

2

Amazing Nyaung Shwe Hotel
(Deluxe)

Pristine Lotus Sap (Floating
Duplex)

Inle Princess Resort
(Lake House)

Yangon

1

Grand United Hotel (Superior)

Summit Parkview (Superior)

The Strand Hotel
(Deluxe Suite)

Mercure Mandalay Hill Resort
Sakura Princess Hotel (Superior) The Link 78 Mandalay Boutique
(Deluxe)
Hotel (Deluxe)

CATEGORIA STANDARD
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 passageiros
Saídas

Duplo

Triplo

Single

04 a 30 de Abril 2020

1.686,00

-

1.955,00

02 de Maio a 26 de Setembro 2020

1.644,00

-

1.866,00

03 a 31 de Outubro 2020

1.686,00

-

1.955,00

CATEGORIA SUPERIOR
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 passageiros
Saídas

Duplo

Triplo

Single

04 a 30 de Abril 2020

1.893,00

-

2.384,00

02 de Maio a 26 de Setembro 2020

1.803,00

-

2.183,00

03 a 31 de Outubro 2020

1.893,00

-

2.384,00

CATEGORIA LUXO
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 passageiros
Saídas

Duplo

Triplo

Single

04 a 30 de Abril 2020

2.888,00

-

4.408,00

02 de Maio a 26 de Setembro 2020

2.556,00

-

3.731,00

03 a 31 de Outubro 2020

2.888,00

-

4.408,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e condições gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem previamente;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. **

