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"Isto é a Birmânia", escreveu Rudyard Kipling há mais de um século, 
"é como nenhum outro sítio que já conheci". Esta aventura é uma 
surpresa constante, feita de sorrisos e tradições, curiosidade e 
superstições. 

Tanto tempo e tanta história depois, o agora chamado Myanmar continua um mundo à parte. Venha 
descobrir e apaixonar-se por uma cultura que pouco mudou, desde os tempos coloniais. Do charme da 

antiga capital Yangon à pacatez do lago Inle, passando pela fascinante Mandalay e os quatro mil templos 
do inesquecível Vale de Bagan, prometemos emoções fortes e intensa interação cultural. 

 

 

  

 

 



 

Programa de Viagem 

 

1º. Dia ● Lisboa / Dubai 

Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 11h30  para formalidades de  embarque assistidas por um Delegado de 
Booking Travel. Partida em avião de Emirates – voo EK192 – às 14h15 com destino ao Dubai (refeição e bebidas 
servidas a bordo). 
 
2º. Dia ● Dubai / Rangum 
Chegada à cidade de Dubai pelas 00h555 (hora local ). Mudança de avião e prosseguimento a viagem, também em 
avião da Emirates, com destino a Rangum. Chegada pelas 16h45  (hora local ). Assistência e transporte para o Taw 
Win Garden Hotel (Deluxe)  ou similar. Jantar e alojamento. 

 
 3º. Dia ● Estadia em Rangum 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, exploramos o 
encanto da cidade de Rangum com um passeio no qual visitamos o 
Pagode Botatung, Pagode Chaukhtatgyi lugares de peregrinação 
mais sagrados com as suas stupas douradas e as agulhas em 
diamante. Continuação para os edifícios coloniais nomeada-
mente a Câmara Municipal, a Igreja Emmanuel, o Templo, o 
Bairro Chinês, etc. Almoço servido num restaurante local. De 
tarde, visitamos o Lago  Kandawgyi, o mais belo da cidade e o 

Jardim Botânico. De seguida visitamos Shwedagon, o Pagode mais impressionante que domina o horizonte de 
Rangum com um flash mágico de ouro. Oportunidade para assistir a um maravilhoso pôr de Sol tendo por 
fundo o Pagode. Jantar e alojamento no hotel. 

 

 4º. Dia ●  Rangum / Thanlyin / Rangum 
Depois do Pequeno Almoço, no Hotel, saída para Thanlyin, 
anteriormente conhecida por Syriam. Cidade colonial muito 
pitoresca e historicamente muito importante e de enorme 
importância para o comércio do país. Visitaremos o Pagode 
Kyeillhauk, o Pagode Yelle Paya, as Ruinas da Igreja Portuguesa e os 
Túmulos dos Missionários Portugueses. Regresso a Rangum. 
Almoço servido num Restaurante local. De tarde, visita o Pagode 
Sule e ao Mercado de Scott, o maior mercado da Birmânia famoso 
pelas suas gemas, joias e artesanato. Jantar e alojamento no Hotel. 
 

 
 5º. Dia ● Rangum / Bagan 
De manhã cedo, e após o pequeno almoço  no Hotel transporte 
para ao Aeroporto -  formalidades de embarque e partida em avião 
(  em hora a informar  ) com destino a Bagan. Chegada a Bagan 
onde iremos desfrutar de um dia verdadeiramente incrível 
envolvendo-nos no passado histórico de Bagan. Falar-lhe-emos 
sobre mais de 2500 templos e a sua história, descobriremos a 
singularidade  das suas relíquias, visitaremos o Pagode Shwezigon, 
os Templos Gubyaukgy, na povoação de Wetkyiinn, templo do séc. 
XIII contendo frescos e cenas de Jakatas, o Templo de Ananda, uma 
das obras de maior relevo na cultura birmanesa, em estilo original 

Mon, o Templo de Thatbyinnyu, o edifício mais alto de Bagan. Almoço servido num restaurante local. De tarde, 
prosseguiremos a descobrir Bagan terminando o dia com um extraordinário Pôr do Sol sobre o Rio Ayeyarwaddy 
desde o Pagode Shwesandaw (o Bupaya). Jantar e alojamento no Hotel Tharabar Gate (Deluxe) ou similar.  
 
 



 

 

6º. Dia ● Estadia em Bagan 
Pequeno Almoço no Hotel. Para colorir ainda mais a nossa experiência 
de Bagan  visitaremos o Mercado Nyaung, seguindo-se o Templo 
Htilomino e o Pagode Shwezigon, o pagode de ouro mais antigo de 
Bagan situado em Nyaung. Almoço servido num restaurante local. De 
tarde,  faremos um passeio em caleche até ao habitat local de 
Manuha, e à aldeia de Kaweyain. Terminaremos o dia de hoje com um 
cruzeiro, ao entardecer, pelas águas do Rio Irrawaddy. Jantar e 
alojamento no hotel.  
 

 
 
7º. Dia ● Bagan / Pindaya / Lago Inle 
Pequeno Almoço no Hotel e transporte para o Aeroporto para 
embarcar às 08h50 ( horário a reconfirmar )  em avião com 
destino a Heho. Chegada pelas 09h30. Transfer para Pindaya. 
Esta zona montanhosa é famosa pelo Pagode Cova Schwe  Oo 
Min que alberga mais de 8.000 imagens de Buda de diferentes 
tamanhos, feitas em madeira de teca, laca, mármore e cimento. 
Á medida que formos entrando mais em Shan, deparar-nos-
emos com diferentes etnias minoritárias. Almoço servido num 

Restaurante local. De tarde, faremos um passeio impressionante para visitar as aldeias locais e 
aprendermos como os nativos plantam o arroz, o chá, as flores. Despois de visitarmos a região onde se 
fabricam os guarda-chuva de papel, regressaremos a Nyaung Shwe para embarcar numa embarcação 
típica local que  nos levará até ao Resort do Lago Inle. Jantar e alojamento no Pristine Lotus Resort & Spa 
(Floating Duplex) ou similar. 
 
 
8º. Dia ● Estadia no Lago Inle 
Depois do Pequeno Almoço no Hotel, daremos inicio à nossa excursão no Lago Inle começando pelo Mercado de 
Indein que se realiza em distintas aldeias, dia após dia e que atrai muitos habitantes locais e tribos da montanha. O 
Mercado é um dos pontos mais coloridos onde se encontra com Padaung, Intha, Pa O nos seus trajes tradicionais 
concretizando os seus negócios. Vamos descobrir o Complexo do Pagode Inn Dei e visitaremos o Mosteiro Nga Hpe 
Kyaung (Mosteiro de gatos saltitantes) e os Jardins Flutuantes. Almoço servido num restaurante local. De tarde, 
visita às aldeias de tecido de seda, de ferro e de construção de botes. Visita ao Pagode Phaungdawoo que alberga 
as cinco imagens mais veneradas de Buda no Sul do estado de Shan. O nosso tour inclui uma interacção 
cultural com a população local enquanto assistimos a um magnifico Pôr de Sol sobre o Lago Inle. Jantar e 
alojamento no Hotel. 
 

 
 9º. Dia ● Lago Inle / Heho / Mandalay  
Pequeno Almoço no Hotel e manhã de passeios, visitas e compras em 
Heho. Almoço servido num Restaurante local. De tarde e em hora a 
informar, transporte para o Aeroporto para embarcar num voo curto  
( horário a informar ) com destino à capital da Birmânia, a cidade de 
Mandalay. Chegada e inicio do nosso tour para visitar o Pagode 
Mahamuni, um dos locais de peregrinação budista mais importante 
da Birmânia. O nosso tour continua com uma visita e um passeio pela 
Ponte de Ubein, a maior ponte em teca da Birmânia, e um passeio de 
barco a remos no Lago Maha Ganyon Kyaung. Jantar e alojamento no 
Hotel Mandalay Hill Resort ou similar. 

 
 
 
 
 



 
 
 
10º. Dia ● Estadia em Mandalay 
Pequeno Almoço no Hotel e inicio da visita a Mandalay com um passeio de barco nas águas do Rio Mingun 
dirigindo-nos à Muralha Inacabada e ao Sino Mingun … o nosso Guia local terá a maior satisfação de nos falar dos 
hábitos e costumes das pessoas que habitam as margens do Rio Irrawaddy. Almoço servido num Restaurante local. 
De tarde, visita aos vestígios e relíquias reais de Mandalay, incluindo o Palácio Imperial, o Mosteiro de Ouro  e o 
Pagode Kuthodaw também conhecido como o maior livro do Mundo. Para concluir as actividades do dia de hoje 
assistiremos a um extraordinário Pôr de Sol no alto da colina de Mandalay. Jantar e alojamento no Hotel. 
 

 11º. Dia ● Mandalay / Bangkok / Dubai  
Pequeno Almoço no Hotel. Manhã livre para actividades de gosto pessoal. Em hora a informar localmente 
transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 14h30 em avião da Bangkok Airways com 
destino a Bangkok. Chegada pelas 16h55. Continuação da viagem na Emirates – voo 373 às 20h35 com destino ao 
Dubai. Noite e refeições a bordo. 
 
 
12º. Dia ● Dubai / Lisboa 
 Chegada pelas 00h50 (hora local). Mudança de avião e continuação às 07h25 também em avião da Emirates - voo 
EK191 - com destino a Lisboa . Chegada pelas 12h00 (hora local).   
 

Fim da Viagem       
 

Preço por pessoa  (mínimo de 25 Participantes): - SOB CONSULTA  
 
 
 
Os Preços incluem: 
 
● Passagem aérea, classe Turística Lisboa / Dubai / Rangum + Rangum / Bagan / Heho / Mandalay / Bangkok 

/ Dubai / Lisboa com direito ao transporte gratuito de 20 Kgs de bagagem por pessoa; 

 
 

● Estadias no Hotéis indicados,  ou similares durante 9 noites; 

 
 

● Pensão Completa durante a viagem na Birmânia, desde o Jantar do 2º dia ao jantar do Jantar do 11º Dia; 

 
 

● Serviços de Guias locais a falar castelhano; 

 
 

● Transporte em viatura privada Aeroporto / Hotel / Aeroporto em todas as cidades; 

 
 

● Todas as entradas nos monumentos indicados no itinerário; 

 
 

● Uma garrafa de água mineral e uma toalhita refrescante durante todos os tours locais;  

 
 

● Taxas de Aeroporto, Combustível e Segurança no valor de EUR  471,95  (modificável até à data da viagem); 

 
 

● Visto consular para entrar na Birmânia (Myanmar); 

 
 

● Acompanhamento permanente por um Delegado da Booking Travel; 

 
 

● Todas as taxas e impostos de turismo em Portugal, Dubai, Birmânia e Tailândia. 
 
Os Preços não incluem: 
 
● Gastos de natureza pessoal; 

 

● Bebidas às refeições; 

 

● Em geral, tudo o que não se encontrar comtemplado na rubrica “Os preços incluem” 
 

            NOTA **** Passaporte com validade mínima de 6 meses à data da viagem 
 

 

 



 

 
 

 
 

Condições Gerais 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede 
na Rua Fernando Lopes Graça, 10 A 1600-067 Lisboa, 
NIPC nº 501145834, com o capital social de Euros 
149.639,40, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o a 
licença RNAVT 1951. 
 
INSCRIÇÕES  
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 
60 dias antes da realização da viagem e os restantes 35% 
até 30 dias antes da partida . A Agência organizadora 
reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efectuado nas condições 
acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO  
Estão incluídas no preço até ao valor de 471,95 € ( a 
reconfirmar à data da emissão ) 
 
DESISTÊNCIAS  
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir 
da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a 
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode 
ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o 
cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia 
já paga e os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES  
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes 

 ALTERAÇÕES  
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, 
modificar as horas de partida ou substituir qualquer 
dos hotéis previstos por outros de categoria similar, 
sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO  
Os preços constantes do programa estão baseados nos 
custos dos serviços e taxas de cambio vigentes à data 
da concepção do programa pelo que estão sujeitos às 
alterações que resultem de variações de custos nos 
transportes, do combustível, dos hotéis, de direitos 
aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. 
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente informado e convidado a, dentro do 
prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado 
ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e 
condições previstos na rubrica “ Desistências “ 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO  
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora 
esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum 
serviço essencial constante do programa da viagem, 
tem o cliente o direito de desistir da viagem, sendo 
imediatamente reembolsado de todas as quantias 
pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE  
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e emergentes das 
obrigações assumidas, encontra-se garantida por um 
seguro de responsabilidade civil, na Companhia de 
Seguros Generali e por uma caução no Turismo de 
Portugal , nos termos da legislação em vigor. 

 

 
               Agência de Viagens e Turismo, L.da. 

                                                                    Rua Fernando Lopes Graça , Nr. 10 – A 1600-067 LISBOA (Portugal)  
                                                                            Tel.: (351) 213 16 12 59 – Tm. (351) 930 575 069 – Rnavt 1951 
                                         E-mail: m.henriques@viagens-booking.com 
                                                                                                    www.viagens-booking.com 

 

 

 


