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A Tailândia encanta-nos pelo seu património cultural inestimável, as suas paisagens de rara beleza, a população
acolhedora, os mercados locais muito coloridos e pelos recantos que percorremos neste itinerário que nos permite
conhecer locais menos conhecidos e as suas tribos no seu habitat natural. No Laos, também sempre em contacto
com a afável população local, descobriremos templos soberbos nas ruelas de Luang Prabang.
Terminaremos o périplo em Myanmar, a antiga e majestosa Birmânia que nos leva ao encontro de um património,
também ele, riquíssimo… uma vasta riqueza cultural e étnica, toda ela autêntica. Um país fascinante…
1º dia – 18 Abril – LISBOA | DUBAI
Comparência no aeroporto pelas 11h15 para formalidades de embarque em voo Emirates com partida de Lisboa às 14h15.
Chegada ao Dubai ás 00h50.

2º dia – 19 Abril – DUBAI | BANGKOK | CHIANG MAI
Formalidades de trânsito para voo, na mesma companhia, com destino à Bangkok, com partida prevista às 02h50. Chegada a
Bangkok às 12h15. Chegada a Bangkok. Formalidades de embarque em voo Bangkok Airways para Chiang Mai . Chegada,
assistência e transporte ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Bodhi Serena 4**** ou similar.

3º dia – 20 Abril – CHIANG MAI | PAI
Pequeno almoço no hotel. Check-out. Excursão de dia inteiro a Chiang Mai, incluindo o Templo Wat Phrathat Doi Suthep, White
Hmong tribe village, Templo Wat Chedi Luang (antiga casa da imagem do Buda esmeralda), Mercado Talad Warorot antes de
partir para Pai (3h30 a 4h de caminho). Visita a Santhichon Chinese Yunna Village antes do transfere para o hotel.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Tempo livre após o check-in.
Jantar no hotel. À noite, visita ao Mercado Noturno de Pai. Alojamento no Hotel Pai Hotspring Spa 4**** ou similar.

4º dia – 21 Abril – PAI | MAE HONG SON
Pequeno almoço no hotel. Check- out. Partida para Mae Hong Son. A caminho de visita a Tham Nam Lod ou Tam Lot, uma gruta
mundialmente famosa perto de Shan . Continuação para Tham Pla ( The Fish Cave) ou Wat Tham Pla Temple . No final da tarde
chegada a Mae Hong Son .
Almoço em restaurante local durante as visitas.
Jantar no hotel. À noite, visita a Wat Phra Doi Kong Moo, um dos mais belos templos birmaneses. O templo está localizado no
topo da colina , de onde se pode ter uma vista a 360º sobre a cidade de Mae Hong Son.
Se o tempo permitir, também se pode visitar outros dois belos templos birmaneses nas proximidades, os templos Wat Phrathat
Jongkham e Wat Phrathat Jongklang.
Alojamento no Hotel Imperial Mae Hong Son 4**** ou similar.

5º dia – 22 Abril – MAE HONG SON |CHIANG RAI | CHIANG MAI
Pequeno almoço no hotel.Check-out. Percurso em longtail boat (barco típico tailandês ) para visitar Karen Village e ver as
famosas mulheres girafa. Depois partida para Chiang Rai (6-7h de caminho).
Almoço em restaurante local durante as visitas .
Jantar e alojamento no Hotel The Legend Chiang Rai 4**** ou similar.
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6º dia – 23 Abril – CHIANG MAI | – CHIANG KHONG IMMIGRATION | HUAYXAI | PAKBENG
Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo, cerca das 06h15 check-out. Percurso de cerca de 2 horas até à imigração de Chiang
Khong (fronteira entre o a Tailândia e o Laos). Chegada à capital da província de Bokèo, no Laos, Huay Xai é um importante
ponto de passagem de fronteira com a vizinha Chiang Khong, foi assim escolhido como o porto de partida ideal para o cruzeiro.
Viajando ao longo do rio, o barco para numa aldeia tradicional. Esta é uma oportunidade para observar a vida rural ao longo do
Mekong e testemunhar a vida diária das minorias étnicas e seu talentoso artesanato. Almoço no Cruzeiro. O cruzeiro pelo rio
chega a Pakbeng antes do pôr-do-sol, dando bastante tempo para se refrescar, apreciar a paisagem do rio e admirar a natureza
circundante.
Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Pakbeng Lodge 4**** ou similar.

7º dia – 24 Abril – PAKBENG | PAK OU | LUANG PRABANG
Pequeno almoço no hotel. Cruzeiro ao longo do rio Mekong onde se ira visitar a gruta de Tam Thing, que é famosa por abrigar
mais de 2.500 estátuas de Buda de vários tamanhos e por ser um lugar de peregrinação para os locais.
Paragem para visitar a aldeia da tribo montanhosa de Ban Xang Hai, onde se pode assistir ao processo de fabrico do tradicional
whisky do Laos. Almoço no Cruzeiro. Chegada ao final da tarde Luang Prabang, a antiga capital real do Laos.
Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Villa Santi Resort 4**** ou similar.

8º dia – 25 Abril – LUANG PRABANG
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita a Wat Visoun, o local da impressionante Thad Makmo stupa (monumento típico
budista) ; a Wat Aham e a Wat Mai, um templo conhecido pelo seu baixo-relevo dourado.
Almoço em restaurante local durante as visitas.
De tarde continuação até ao antigo Palácio Real, agora Museu Nacional.
A visita termina subindo os 328 degraus até o topo do Monte Phousi para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade e da
paisagem circundante.
Jantar em restaurante local.Alojamento no Hotel Villa Santi Resort 4**** ou similar.

9º dia – 26 Abril – LUANG PRABANG | KUANG SI FALLS
A decidir com o guia se pretendem a titulo opcional iniciar as visitas por volta das 5h30 para testemunhar e participar do ritual
diário da manhã de 'Tak Bat' ou dar esmolas para os monges. Ritual único ainda seguido pelos locais em Luang Prabang.
Também podem visitar o mercado local de frescos para ver como os habitantes fazem compras, antes de retornar ao hotel para
o pequeno almoço. Após o pequeno almoço, visita ao Mercado Phosi, lugar onde os locais fazem as suas compras e onde o guia
irá mostrar e explicar as diversas ofertas em exposição. Paragem em Ock Pop Tock, centro de tecelagem de seda. Visita guiada
para conhecer o processo de tecelagem de seda.
Continuação para os arredores da cidade, com paragem para visita às aldeias locais Khmu, Hmong e Lao Loum, representando
os principais grupos étnicos do Laos. Paragem na Cascata Kuang Si, onde se pode dar um mergulho ou caminhar ao longo das
trilhas da floresta. Regresso a Luang Prabang.
Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Villa Santi Resort 4**** ou similar.
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10º dia – 27 Abril – LUANG PRABANG – BANKOK – YANGON
Pequeno almoço no hotel. Check out. Transfere para o aeroporto para apanhar os voos para Yangon via Bangkok.
Chegada ao aeroporto internacional de Rangum, antiga capital de Mianmar. Transfere para o hotel.
Visita ao complexo Shwedagon Pagoda, a joia arquitetónica de Yangon, centro de culto com uma Stupa de mais de 100 metros de
altura toda banhada em ouro.
Almoço em restaurante local durante as visitas.
Jantar. Alojamento no Rose Garden Hotel 4**** ou similar.

11º dia – 28 Abril – YANGON | BAGAN
Pequeno almoço no hotel. Check out. Partida de manhã cedo para o aeroporto de Yangon para apanhar o voo para Bagan, antiga
capital do Myanmar, fundada no século IX e classificada Património da Humanidade pela UNESCO.
Visita ao colorido e interessante mercado local de NyaungOoen onde se pode sentir de perto a vida local do povo de Myanmar.
Visita aos mais importantes Templos e pagodes da zona arqueológica de Bagan. O Pagode Shwezigon, o Templo Dhamayangyi, o
Templo Ananda, considerado a obra-prima da arquitetura Mon do século XVIII.
No final da vista dos templos, paragem numa fábrica de lacados, típica da área de Bagan, onde se pode ficar a aprender o seu
processo de fabrico.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel e tempo livre para descanso.
Ao final da tarde passeio em caleche para apreciar uma fabulosa vista e assistir ao pôr-do-sol.
Jantar. Alojamento no Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort 4**** ou similar.

12º dia – 29 Abril – BAGAN
Pequeno almoço no hotel.De manhã, visita ao mercado de Nyaung-U, onde se pode sentire de perto a vida local .
Em seguida visita às aldeias vizinhas, indo primeiro à cidade de Myingabar, onde se podem ver as fábricas artesanais de lacados,
tecidos , etc Vista a uma autêntica aldeia birmanesa, que ainda não está aberta ao turismo, na qual se terá a oportunidade de
conhecer de perto a vida das pessoas rurais.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel e tempo livre para descansar.
No final da tarde passeio num pequeno barco ao longo do Rio Ayeyarwaddy, de onde se podera apreciar o pôr-do-sol.
Jantar. Alojamento no Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort 4**** ou similar.

13º dia – 30 Abril – BAGAN | HEHO | NYANG SHWE | INLE
Pequeno almoço no hotel. Check out. Transfere para o aeroporto de Heho para apanhar um voo para Heho.
Transfere para Nyaung Shwe, cais localizado às margens do Lago Inle. No caminho visita ao Mosteiro Shwe Yan Pyay, na cidade
de Nyaung Shwe. Depois de chegar ao cais, passeio de barco no Lago Inle, descobrindo os típicos jardins flutuantes, os métodos
de pesca locais e a vida das aldeias flutuantes.
Almoço em restaurante local. De tarde visita ao Phaungdaw Oo Pagoda, o santuário principal do lago que contém cinco imagens
sagradas de Buda cobertas com folha de ouro, e o Mosteiro Nga Phe Chaung, com uma coleção de imagens antigas de Buda em
estilo Shan.
Jantar. Alojamento no Shwe Inn Thar Floating Resort 4**** ou similar.
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14º dia – 01 Maio – INLE |INDEIN | INLE
Pequeno almoço no hotel. Partida de barco para visita a um dos mercados locais , onde as pessoas das tribos locais que descem
as colinas para aqui virem reunir e vender seus produtos. Saida em direção à cidade de Indein, localizada na margem oeste do
lago. Visita ao complexo de pagodes e stupas, que fica no topo de uma pequena colina. Por fim, visita a uma oficina de seda na
qual veremos seu processo de fabricação em teares tradicionais.
Almoço em restaurante local.
Jantar. Alojamento no Shwe Inn Thar Floating Resort 4**** ou similar.

15º dia – 02 Maio – INLE – NYANG SHWE – HEHO – YANGON
Pequeno almoço no hotel. Check out. Transfer para o aeroporto de Heho para apanhar o voo para Yangon. Chegada ao
aeroporto de Yangon.
Passeio panoramico: Strand Road, Mahabandoola Street, Índia-town e China-town paragem fotográfica perto do Sule Pagod,
marco histórico no centro da cidade; impressionantes edifícios governamentais em estilo colonial, como Camara Municipall,
Igreja Immanuel Baptist , Tribunal, Bombeiros e variadissimas lojas. Visita ao Parque Mahabandola.
No final da tarde, visita ao Bogyoke Market (Scott Market), onde se pode encontrar produtos locais, como pedras preciosas e
jóias, tecidos, etc. e passagem pelo mercado de frutas para ver a vida noturna de Yangon.
Jantar. Em hora a combinar transfere para ao aeroporto.
16º dia – 03 Maio – YANGON | DUBAI | LISBOA
Formalidades de embarque em voo Emirates (operado pela Fly Dubai), com partida prevista às 01h05.
Chegada ao Dubai às 04h45. Formalidades de transito para voo Emirates com destino a Lisboa, com partida prevista às 07h25.
Chegada a Lisboa às 12h35.

Fim da viagem
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PREÇO POR PESSOA

Mínimo de 10 participantes

Em Quarto Duplo

3.750 €

Suplemento quarto individual

O PREÇO INCLUI

650 €

O PREÇO NÃO INCLUI

• Passagem aérea em classe económica em voo regular da
Emirates para o percurso Lisboa /Dubai /Bangkok –
Yangon/Dubai/Lisboa, com direito a 1 peça de bagagem de
porão;

• Bebidas as refeições;

• Voos internos (Bangkok/Chiang Mai + Luang
Prabang/Bangkok/Yangon + Yangon/Nyaung U /Bangkok +
Bangkok/Yangon

• Gratificações

• Alojamento e pequeno almoço no hoteis mencionados ou
similares ;
• Pensão completa do jantar o 2º dia até ao jantar do 15º dia;
• Guia local de língua Inglesa;
• Todas as visitas mencionadas em carro privado com ar
condicionado;
• Entradas incluídas de acordo com o programa;
• Passeio em caleche e barco para ver o por do sol em Bagan;
• Cruzeiro de 2 dias no Rio Mekong;
• Barco de barco na gruta de Tham Lod em Mae Hong Son;
• Taxas hoteleiras; serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens,
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 422,00€ (à data de 29/11/2019 – a reconfirmar e actualizar
na altura da emissão da documentação);
• Visto de entrada no Myanmar

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

• Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído;

