
Birmània, enigmàtica i genuïna  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
SINGAPORE AIRLINES: BARCELONA – 
SINGAPORE – YANGON – SINGAPORE – 
BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
domèstica: YAGON – MANDALAY – 
BAGAN i HEHO – YANGON. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia de 
sortida). 
•Trasllats d’entrada i sortida, dos nits 
d’hotel a Singapore i visita de dos dies de 
la ciutat. 
•Estada en hotels de primera a Birmània. 
•Pensió completa en restaurants i hotels 
a Birmània. 
•Excursió en vaixell a Mingun i Inle. 
•Creuer posta de sol a Bagan. 
•Carruatge de cavalls a Ava. 
•Totes les visites especificades en 
programa. 
•Guia local de parla espanyola durant tot 
el circuit. 
•Guia acompanyant de l’agència durant 
tot el viatge.  
•Tramitació visat d’entrada a Birmània. 
•Assegurança de cancel·lació i assistència 
en viatge.   
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Impost de sortida de Yangon (10 

USD pagament directe). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines a guies i xofers. 
•Maleters a hotels i aeroports. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 17 al 30 d’octubre de 2019. 

17 oct. BARCELONA – SINGAPUR 

Vol regular amb destí Singapore. Nit a bord. 
 

18 oct. SINGAPUR 

Arribada. Trasllat fins l’HOTEL PARK CLARKE 
QUAY (4*). Matí lliure. Visita d’aquesta illa, 
ciutat i estat (tot en un) del sud-oest d’Àsia. 
Allotjament. 
 

19 oct. SINGAPUR 

Esmorzar. Continuació amb la visita de la 
ciutat. Allotjament. 
 

20 oct. SINGAPUR – YANGON 

Esmorzar. Trasllat i vol regular amb destí 
Yangon. Arribada i trasllat a l’HOTEL LOTTE 
YANGON. Començaran la visita de la part 
antiga de la ciutat: la Sule Pagoda, el Temple 
Chaukhatgyi i la pagoda Shwedagon. Sopar 

de benvinguda. Allotjament. 
 

21 oct. YANGON – MANDALAY – 

AMPARAPURA – AVA – SAGAING – 

MANDALAY 

Esmorzar. Trasllat i vol domèstic a 
Mandalay. Arribada, trasllat per carretera a 
Amarapura (recorregut d’una hora), antiga 
capital del regne birmà. Visita del 
Mahagandayon, el turó de Sagaing 
espectacular amb més de 700 pagodes i 
monestirs. Dinar. Visita de tallers de 
productes locals. Sortida cap a Ava, on 
recorreran la ciutat en carruatges de cavalls 
el Monestir Okkayaun i el Monestir Bargayar. 
A la tornada, gaudiran de la posta de sol des 
del pont de fusta de teca més llarg del món el 
U Bein a Amarapura. Acomodació a l’HOTEL 
MERCURE MANDALAY HILL RESORT. Sopar i 
allotjament.  
 

22 oct. MANDALAY – MINGUN – 

MANDALAY 

Esmorzar. Visita a la imatge del buda 
Mahamuni. Excursió amb vaixell a Mingun al 
llarg del riu Irrawadyi o Ayeryarwaddy. Visita 
de la Pagoda inacabada de Mingun Paya, la 
campana més gran del mon i la Pagoda 
Myatheindan . Dinar. Tornada a Mandalay i 
visita d’un dels tallers d’artesania local, la 
Pagoda Kuthodaw, el Monestir Shweanadaw i 
gaudiran de la posta de sol des del turó. 
Sopar. Allotjament. 
 

23 oct. MANDALAY – BAGAN 

Esmorzar. Trasllat i vol regular a Bagan. 
Arribada i trasllat a l’HOTEL ANANTA BAGAN 
BOUTIQUE. Començaran amb la visita al 

#PARTNER 

mercat local Nyaung, la Pagoda Shwezigon, 
el Temple Htilominlo i el Monestir Nat Htaung 
Kyaung. Dinar. A continuació visita del 
temple de Ananda, la Pagoda Dhamayangyi, 
el temple Sulamani  i els tallers de Laca. 
Finalment pujaran a un dels temples des d’on 
veuran un magnifica posta de sol. Sopar i 
allotjament. 
 

24 oct. BAGAN  

Esmorzar. Visita a la pagoda de 
Lawkananda, els temples Payathonezu i 
Apyeyadanar, el temple Nagayon i el poble de 
Minanathu. Dinar. Recorregut amb vaixell pel 
riu Ayeyarwaddy per gaudir de la posta de 
sol. Sopar. Allotjament. 
 

25 oct. BAGAN  - MOUNT POPA – KALAW 

Esmorzar. Sortida per carretera cap el 
Mount Popa bressol de la creença de les 
ànimes i on tenia lloc el culte als nats 
(esperits). Els més agosarats podran pujar 
fins a l’altar del Taungkalat i gaudir de les  
vistes. Dinar. Sortida cap a Kalaw, arribada i 
acomodació a l’HOTEL KALAW HILL LODGE. 
Sopar i allotjament. 
 

26 oct. KALAW – LLAC INLE 

Esmorzar. Visita de Kalaw. Trasllat al llac 
Inle per carretera, en ruta visita del monestir 
Shwe Yan Pyae. Dinar. A continuació, visita 
en barca dels pobles i jardins flotants així 
com la Pagoda Phaung Daw Oo i el monestir 
de Nga Phee Chaung. Acomodació a l’HOTEL 
ANANTA INLAY RESORT. Sopar i allotjament.  
 

27 oct. LLAC INLE 

Esmorzar. Visita del mercat local i excursió 
al poble In Dein. Dinar. Continuació fins al 
poble Inn Paw Khone. Sopar i allotjament. 
 

28 oct. LLAC INLE – YANGON 

Esmorzar. Trasllat i vol regular a Yangon. 
Arribada i trasllat a l’HOTEL LOTTE YANGON. 
Dinar. Visita al mercat Bogoyke, els barris de 
Chinatown i indi. Sopar. Allotjament. 
 

29 oct. YANGON – SINGAPUR - 

BARCELONA 

Esmorzar. Continuació amb la visita. Dinar. 

Trasllat a l’aeroport. Vol regular amb destí 
Barcelona, via Singapur. Nit a bord.  
 

30 oct. BARCELONA 

Arribada a Barcelona.   

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 3.990 € 
Supl. Individual       690 € 

NOTA: Qualsevol alteració en la tarifa 
aèria, canvi de divisa, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.          

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 


