MYANMAR
10 dias e 9 noites

ITINERÁRIO

Yangon – Nay Pyi Taw – Mt. Popa – Bagan – Monywa – Mandalay – Inle Lake
DIA 1: YANGON – NAY PYI TAW ( -- / -- / -- )

Saída do hotel em Yangon e viagem de cinco horas pela primeira autoestrada nacional
até à nova capital de Myanmar, Nay Pyi Taw. A caminho faremos uma paragem para um
snack e café. Chegada a Nay Pyi Taw ao final do dia. O jantar é livre e a estadia será num
hotel em Nay Pyi Taw.

DIA 2: NAY PYI TAW – Mt. POPA ( PA / -- / -- )

Após o pequeno-almoço, visita de orientação a Nay Pyi Taw que inclui visita ao Museu
das Pedras Preciosas. De seguida, passagem pelo edifício do parlamento, que espanta
pelo seu tamanho e imponência. Continuamos até ao Pagoda de Uppatasanti, construído
segundo o estilo do famosa Pagode se Shwedagon em Yangon. Completamos o tour
com uma visita à casa do elefante branco. O almoço será num restaurante local. Depois
continuamos a viagem de carro pela autoestrada passando por aldeia tradicionais cuja
subsistência provém da agricultura. Chegada ao Monte Popa de noite, um vulcão extinto
com um templo dedicado ao espíritos animistas conhecidos por “Nats”. Jantar livre e
estadia em hotel em Monte Popa.

DIA 3: Mt. POPA - BAGAN ( PA / -- / -- )
Após o pequeno-almoço, disfrute da vista do famoso vulcão Monte Popa. De seguida,
haverá tempo para os enérgicos para uma subida de 777 degraus até ao templo que está
no topo do vulcão. A caminho, é possível que se depare com o estado descuidado do
trilho e com a população local de macacos.
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(cont. dia 3)
Continuamos até Bagan por estrada e visitaremos um dos pomares de palmeiras “toddy”
a caminho onde teremos uma boa percepção da vida rural da região e descobriremos
como é feita a produção de açúcar de palma de onde é destilada a bebida espirituosa
local.
À chegada a Bagan faremos check-in no hotel. O almoço é livre num restaurante local.
Se houver tempo, faremos uma visita de orientação a Bagan. Finalizamos o dia a ver o
pôr-do-sol sobre o rio mais longo de Myanmar, Ayeyarwaddy, do topo de um dos
pagodes menos visitado e de onde se pode ter a vista espetacular sobre a planície de
Bagan, colorida pelos mais de 2000 templos que tem. Jantar livre e estadia em hotel em
Bagan.

DIA 4: BAGAN ( PA / -- / -- )
Bagan não é apenas o lugar cheio de pagodes e templos milenários, é também o lugar
cheio de aldeias únicas e exóticas espalhadas pela sua planície. Visitaremos os pagodes e
templos mais importantes de bicicleta, incluindo o Pagode de Shwezigon, construído
pelo Rei Anawrahta no início do século XI, destinado a ser um templo divino; o Templo
de Wetkyi Inn Gubyauk Gyi, notório pela sua vista panorâmica dos numerosos
monumentos do local e o Templo de Ananda, com as quatro esculturas de Buddha em
pé.
De tarde, partimos desde o hotel em carroças a cavalo e viajamos por estradas de terra
batida e ladeadas de árvores com muita sombra, passando por templos e mosteiros até à
aldeia de Taung Bi. Continuamos até ao Mosteiro de Nat Htaung, um mosteiro antigo do
século XVIII feito de madeira com colunas e tecto decorados. Continuamos a viagem até
ao rio Ayarwaddy e faremos uma visita a alguns dos negócios de famílias locais, incluindo
um joalheiro, cabeleireiro e “fábricas” de snacks secos.
Regresso ao hotel e jantar livre. Estadia em hotel em Bagan.

DIA 5: BAGAN – PAKOKKU – MONYWA ( PA / -- / -- )

Depois do pequeno-almoço, partimos de Bagan pela ponte mais comprida do país até
Pakokku, uma pequena vila ainda intacta, famosa por ser o centro de comércio de tabaco,
pelas lojas de tecelagem e por Thanaka. Passearemos pela rua principal desta vila pacata
e visitaremos o Mercado de Thanaka (em dias de mercado) para aprender o segredo da
beleza das mulheres Burmesas.
Visita a uma fábrica de charutos onde as folhas secas de tobaco são cuidadosamente
enroladas pelos trabalhadores. Continuamos viagem de carro até ao sistema de caves de
calcário na Colina de Po Win Daung, cujo nome provém de um famoso “zawgyi”
(alquimista) que lá viveu. As caves de po Win Daung, que são mais de cem, estão cheias
de estátuas Budistas e murais. Maior parte são de estilo Innwa mas algumas talvez sejam
do século XIV. Ali perto, visitaremos Shweba Daung que é composto de pavilhões únicos
cortados no calcário e cheios de imagens de Buddha.
Chegada a Monywa à noite. O almoço será num restaurante local. Jantar livre e estadia
em hotel em Monywa.
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DIA 6: MONYWA – SAGAING – MANDALAY ( PA / -- / -- )

Após o pequeno-almoço visitaremos o mercado local. De seguida, viagem de carro até
Mandalay. A caminho, visita ao Pagode de Thanboddhay que fica a cerca de 20km de
Monywa.
Continuamos viagem até Sagaing e visitaremos a pitoresca montanha de Sagaing, cujas
colinas estão cheias de pagodes e mosteiros. Este é talvez o centro de fé Budista de
Myanmar dos dias que correm. Continuamos a visita até ao Pagode de Kaunghmudaw,
cuja cúpula é uma enorme forma de ovo, construída no estilo de Ceilão. De Sagaing,
atravessamos a ponte até Mandalay.
Jantar livre e estadia em hotel em Mandalay.

DIA 7: MANDALAY – AMARAPURA – MANDALAY ( PA / -- / -- )
Saída do hotel e transfere para uma região tradicional de Mandalay para participarmos
numa Oferenda “Soon”. A Oferenda “Soon” é praticada por todo o país quando os
monges fazem fila nas ruas para receber donativos de comida por parte dos locais.
Regresso ao hotel para o pequeno-almoço. Iremos ficar a conhecer Mandalay, incluindo o
Mosteiro de Shwe Inbin; o Mosteiro do Palácio Dourado – um bom exemplo de um
edifício tradicional construído em madeira – e o Pagode de Kuthodaw, que contém o
maior livro do mundo feito de mármore.
Visita a um dos mais famosos edifícios religiosos de Myanmar, o Pagode de Mahamuni.
Mandalay é também um centro de artes e ofícios. Visitaremos uma oficina onde se
trabalha a folha de ouro e um artesão de tapeçaria de Kalaga.
Continuamos a viagem até Amarapura para assistir ao incrível pôr-do-sol na ponte
centenária de teca de U Bein, construída em 1782 durante o período em que Amarapura
era a capital Real. É possível que encontre um vidente na ponte que lhe poderá dizer o
que o futuro lhe trará.
Regresso a Mandalay. Jantar livre e estadia em hotel em Mandalay.

DIA 8: MANDALAY – HEHO – LAGO INLE ( PA / -- / -- )
Após o pequeno-almoço, trasnfere até ao aeroporto de Mandalay para apanharmos um
voo até Heho.
Em Heho, viagem cénica de carro até Nyaung Shwe, a vila de entrada do Lago Inle. Pelo
caminho, paragem no Mosteiro de madeira de Shwe Yan Pyay, um elegante mosteiro de
janelas ovais. Paragem em Nyaung Shwe para uma curta caminhada pela vila e para
visitarmos o colorido mercado (se estiver aberto nesse dia).
À chegada às margens do Lago Inle, embarcamos numa lancha privada para navegarmos
no lago, um dos sítios mais incríveis de Myanmar. Passe por aldeias construídas em
palafitas, observe os pescadores que remam com as pernas e veja os seus jardins
flutuantes feitos com regos de água. Visitaremos o Pagode de Phaung Daw Oo, famoso
pelas suas cinco estátuas de Buddha com mais de 800 anos que estão cobertas a folha de
ouro. Explore os ofícios locais do Lago Inle com uma paragem na aldeia de tecelagem de
Inpawkhone e numa fábrica de charutos, onde os típicos charutos birmaneses são feitos.
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Se ainda houver tempo, poderemos fazer uma curta caminhada por uma das aldeias do
lago. Jantar livre e estadia em hotel no Lago Inle.

DIA 9: LAGO INLE – MONTANHA VERMELHA ( PA / -- / -- )

Após o pequeno-almoço, transfere de barco até à aldeia de Maing Thauk, localizada na
margem este do lago. Caminhamos para atravessar a aldeia e continuamos colina acima
(tempo de caminhada aproximadamente 1 hora) pela sombra das árvores, até chegarmos
ao mosteiro que é também um centro de meditação. À chegada, sente-se a serenidade e
a paz do lugar. Se desejar, um monge poderá introduzi-lo ao mundo da meditação e darlhe uma lição de como corpo e mente fluem juntos como um só.
Descemos de volta até à aldeia com a opção de visitarmos um orfanato a caminho.
Tempo de caminhada total: cerca de 2 horas, parte do caminho a subir (subida ligeira) e
com uma mudança de altitude de menos de 100 metros.
Continuamos pela estrada até às vinhas da Montanha Vermelha para provarmos o vinho
da Montanha Vermelha de Myanmar e almoçar, enquanto disfrutamos de uma paisagem
serena do vale e do Lago Inle, com as montanhas na distância a recortar o céu.
Regresso ao hotel. Jantar livre e estadia no Lago Inle.

DIA 10: HEHO – YANGON – PARTIDA ( PA / -- / -- )
Após o pequeno-almoço, transfere para o aeroporto de Heho para um voo doméstico até
Yangon ou até ao próximo destino.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:
9 noites de estadia em quarto Twin ou Duplo
Todos os transferes e excursões em veículos com ar condicionado e condutor
Guia espanhol
Voos domésticos (Mandalay – Heho & Heho – Yangon)
Passeio de carroça em Bagan
Serviços privados de barco durante a visita ao Lago Inle
Viagem de barco privado de Bagan até Pakokku
Entrada aos lugares mencionados no programa
Água e toalhitas durante os dias de excursão
Serviços mencionados no programa

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Voos internacionais de ida e volta
Custos de aeroporto
Refeições não mencionadas no programa
Almoços e jantares
Bebidas, gorjetas e despesas pessoais
Jantar de Natal e de Ano Novo obrigatórios
Custos com vistos e seguros de viagem
Qualquer outro item não mencionado no programa
NOTA:
Haverá jantar obrigatório no dia 24 de Dezembro (Jantar de Natal) e no dia 31 de
Dezembro (Jantar de Gala de Ano Novo). O preço será feito de acordo com o hotel.
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