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Maravilhas de Myanmar 
7 Dias / 6 Noites 

Saída: Terças-feiras 

30 anos de experiência e qualidade! 

Myanmar ou Birmânia, como também é conhecida, é um país do sul da Ásia continental com extraordinários sítios 
arqueológicos, templos, stupas e diversos monumentos de Buda. Visite as lojas de sedas e artesanato, onde são 
vendidos objetos de prata e madeira, além de comidas deliciosas. Os incríveis templos de Bagan e o maravilhoso Lago 
Inle são algumas das atrações que podem ser encontradas. Myanmar é um país fascinante e exótico. 
 

1º Dia – Terça-feira – ...  / Yangon  

Chegada em Yangon, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Quarta-feira – Yangon / Bagan 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Bagan. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Saída para visitar alguns pontos turísticos da cidade, passando pelo mercado local, pela Pagoda 
Shwezigon, construída há 900 anos; Templo de Htilominlo; Mosteiro de Nathaukkyaung, com várias escrituras e 
imagens de Buda; Templo Ananda, a obra-prima de Bagan que data do século XI; Pagoda Dhamayangyi e o Templo 
Sulamani. Almoço em restaurante local. Ao entardecer, finalize o dia observando o pôr-do-sol do topo de um templo 
(sujeito as condições climáticas).  
 

Sugestão: Passeio opcional de balão ao amanhecer (sujeito a condições climáticas). 
 

3º Dia – Quinta-feira – Bagan 
Após o café da manhã, saída para conhecer a Pagoda Lawkananda, com sua belíssima vista, e os Templos 
Payathonezu, Nagayon e Apyeyardana. Almoço em restaurante local. À tarde, visita ao povoado para observar os 
hábitos locais e por fim, passeio de barco pelo rio ao entardecer. Hospedagem. 
 

4º Dia – Sexta-feira – Bagan / Heho / Lago Inle 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Heho. Chegada e traslado a Nyaung 
Shwe para embarcar em uma viagem de barco até o Lago Inle. Chegada ao hotel para descanso e depois saída de 

barco para visitar a Pagoda Phaungdaw Oo, a mais importante e venerada pelos habitantes, o Mosteiro Ngaphechaung, 

conhecido pelos seus gatos acrobatas e outros locais. Almoço em restaurante local. Hospedagem. 
 

5º Dia – Sábado - Lago Inle 
Após o café da manhã, saída para passeio de barco para conhecer os principais pontos turísticos da região, como o 
famoso complexo de Inn Thein, ruínas de templos antigos e a aldeia Inpawkhon. Almoço em restaurante local. 

Hospedagem. 
 

6º Dia –  Domingo – Lago Inle / Heho / Yangon  
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Heho para embarque em voo com destino a Yangon. Chegada e 
traslado ao mercado Bogyoke (exceto às segundas-feiras e feriados) para fazer compras. Almoço em restaurante local. 
Em seguida visitaremos a Pagoda de Chaukhatgyi, com seu enorme Buda reclinado e pela Pagoda Shwedagon, um dos 
mais belos templos budista que existe. Hospedagem. 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Segunda-feira – Yangon / ... 
Hospedagem até às 12h00. Em horário oportuno traslado ao aeroporto para embarque de retorno e fim de nossos 
serviços. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Yangon 2 RGN City Lodge Turística 

Bagan 2 Bagan Star, Bawgatheiddhi ou similar Turística 

Lago Inle 2 
Amazing Nyaungshwe, Paramount Inle Resort ou 

similar 
Turística 

02 

Yangon 2 Best Western Green Hills Primeira 

Bagan 2 Amazing Bagan Resort ou similar Primeira 

Lago Inle 2 Amazing Inlay Resort ou similar Turística 

03 

Yangon 2 Hotel Melia, Chatrium Royal Lake, Lotte ou similar 
Primeira 
Superior 

Bagan 2 Ananta Bagan , Amazing Bagan Resort ou similar Primeira 

Lago Inle 2 
Ananta Inle Resort, Paramount Inle Resort ou 

similar 
Turística 
Superior 

 

 

PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Individual 

01 
01Mai a 25Set´21 1.151 1.293 6.388 7.176 

26Set´21 a 30Abr´22 1.262 1.454 7.004 8.070 

02 
01Mai a 25Set´21 1.200 1.392 6.660 7.726 

26Set´21 a 30Abr´22 1.324 1.578 7.348 8.758 

03 
01Mai a 25Set´21 1.274 1.541 7.071 8.553 

26Set´21 a 30Abr´22 1.460 1.850 8.103 10.268 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

 

Serviços Opcionais 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Serviço Descrição 
Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Voo de balão sobre 

Bagan 

Comece o dia com um passeio de balão incrível 
ao longo dos templos imponentes de Bagan. 
Desfrute de paisagens maravilhosas como ao 

nascer do sol sobre as stupas e o rio 

Irrawaddy. É uma experiência 
verdadeiramente única e inesquecível. 

NOTA: Disponível apenas a partir de Outubro a 
Março. 

Sob consulta - 

Pensão completa 

(jantar) para o 

período da viagem 

Opção de acomodação 1 75 416 

Opção de acomodação 2 112 622 

Opção de acomodação 3 136 755 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 5,55 da 
data de 14/09/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
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O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos internos Yangon / Bagan / Heho / Yangon, a serem emitidas pelo 

operador local; 
- 06 (seis) noites de hospedagem com café da manhã; 
- 05 (cinco) almoços sem bebidas conforme mencionados no roteiro; 
- Transporte terrestre em veículo com ar condicionado entre as cidades e passeios em serviço regular, acompanhado 
de guia local em idioma espanhol em Myanmar; 
- Entrada aos monumentos e lugares a serem visitados conforme mencionados no roteiro; 

- Seguro viagem TRAVEL ACE válido por 7 (sete) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 

datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 
diferentes nacionalidades e costumes; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 

 

 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

MYANMAR 

 

Passaporte  

 

 

  

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil 

Visto 

 
É necessário visto para viagem a Myanmar. O passageiro 

deverá efetuar a emissão do e-Visa pelo site 

http://www.evisa.moip.gov.mm.  

Taxa de visto no valor de USD 50 por pessoa (sujeito a 

alteração) e pode ser pago com cartão de crédito Visa ou 

MasterCard (não reembolsável).  

Será necessário apresentar os bilhetes aéreos de ida e volta 

e foto colorida recente (4 cm x 6 cm) na chegada ao 

Aeroporto Internacional de Yangon.  

 

Caso a solicitação do visto seja aceita, o passageiro deverá 

imprimi-lo e apresentá-lo no balcão da companhia aérea no 

momento do check-in e mostrar também ao Departamento 

de Imigração na chegada em Yangon.  

 

O visto deve ser utilizado no prazo de três meses após 

emissão, e é válido para permanência de até 28 dias em 

Myanmar.  

 

Há a opção de serviço de visto Express. O visto pode ser 

providenciado no site http://www.evisa.moip.gov.mm.  

O custo é de USD 56 por pessoa. E o tempo de 

processamento é de 24horas.  

 

 

Devido à instabilidade política do país, este procedimento 

poderá sofrer alteração sem prévio aviso. Consulte-nos para 

obter as informações atualizadas 

Certificado Internacional de 

Vacina contra Febre Amarela 

 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 (dez) 

dias antes do embarque 

           - obrigatório     - não obrigatório 

http://www.evisa.moip.gov.mm/
http://www.evisa.moip.gov.mm/

