MJANMA (BIRMA)

Kraj: Mjanma (Birma)
Liczba dni: 16
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/181/
To wyprawa do prawdziwej Krainy Mnichów. Odwiedzisz setki świątyń - tych pozłacanych i tych pobielanych,
starych i współczesnych, na wzgórzach i w miastach. Ale nie tylko! Czeka na Ciebie rejs rzeką Irawadi i po jeziorze
Inle, zwiedzanie na e-rowerach, a na koniec wypoczniesz na pięknych plażach Zatoki Bengalskiej.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZYLOT DO RANGUN
Przylot do Rangun. To ciekawe miasto położone nad rzeką Irawadi, było stolicą Myanmar do 2005 roku. Nadal
jest jednak silnym ośrodkiem kulturalnym i ekonomicznym. Zakwaterowanie.

2 DZIEŃ - RANGUN - PAGODA SHWEDAGON, CHAUKHTATGYI PAYA
Rano odwiedzicie słynną świątynię - Shwedagon Pagode, w której przechowywane są włosy z głowy Buddy.
Następnie udacie się do Chaukhtatgy Paya, gdzie znajduje się gigantyczny posąg buddy.

3 DZIEŃ - MANDALAY - ŚWIĄTYNIA KUTHODAW PAYA, PAGODA MAHAMUNI, REJS DO MINGUIN
Poranny przylot do kulturalnej i religijnej stolicy środkowego Myanmaru. Manadalay to drugie pod względem
wielkości miasto. Duże, ale nie pozbawione uroku. Zwiedzicie m.in. świątynię Kuthodaw Paya - zwaną
największą książką na świecie, ponieważ znajduje się w niej 729 kamiennych tablic, na których wyryty jest cały
tekst ksiąg buddyjskich Tripitaki - oraz pagodę Mahamuni. Krótki rejs do Minguin, gdzie zobaczycie jeden z
największych dzwonów na świecie. Na zachód słońca udacie się na wzgórze Mandalay.

4 DZIEŃ - DAWNE STOLICE: AMARAPURA, SAGAING HILL, INVA,
Całodzienne zwiedzanie starych stolic królewskich. Zaczniecie od Amarapury, gdzie zobaczycie najdłuższy na
świecie most tekowy (1,2 km) wybudowany na jeziorze Taung Tha Man dla ułatwienia życia poddanym króla
Paganu. Następnie udacie się do świątyni Soon U Ponya Shin znajdującej się na usianym klasztorami
wzgórzu Sagaing Hill. Tu zobaczycie posąg siedzącego Buddy oraz niespotykane przedstawienia Buddy jako
królika i żaby. Na przyświątynnych bazarach zobaczycie wyroby z pestek arbuza. Następnie przejedziecie do Inva,
czyli Miasta Klejnotów. Tu udacie się do głównych atrakcji takich jak: Bagaya Kyaung, wieży strażniczej
Nanmyin i klasztoru Maha Aungmye Bonzan. Jeśli pogoda dopisze zostaniecie na malowniczy zachód słońca.

5 DZIEŃ - REJS RZEKĄ IRAWADI DO BAGAN
Rejs rzeką Irawadi do Bagan. Z pokładu statku będziecie mogli podglądać codzienne życie mieszkańców Birmy.

6 DZIEŃ - BAGAN - ZWIEDZANIE STAREGO I NOWEGO BAGANU
Zwiedzanie jednego z najważniejszych cudów archeologicznych Azji, znajdującego się na liście dziedzictwa UNESCO
- Baganu. Jest to niezwykły kompleks świątyń, których budowę rozpoczęto w IX w. Stupy wyrastające z płaskiego
podłoża, niczym grzyby po deszczu, pozostawiają niezapomniane wrażenie. Zwiedzanie rozpoczniecie od Starego
Baganu. Dalej zwiedzicie m.in.świątynie That-byin-nyu, Dhamma – yangyi i Ananda i przejedziecie do
olbrzymich świątyń Nowego Baganu.
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7 DZIEŃ - BAGAN - ZWIEDZANIE NA E-BIKEACH
Tego dnia korzystacie z tzw. e-bikeów (rowerów na akumulatory) i zwiedzicie wioski i świątynie w okolicy Bagan.

8 DZIEŃ - GÓRA POPA - KALAW
Przejazd do Kalaw. Po drodze udamy się na Górę Popa (Mount Popa). Na szczycie tego osamotnionego stożka
wulkanu znajduje się klasztor buddyjski. Całość tworzy bajeczną kombinację, do której przyzwyczaja nas Birma.
Kalaw to miejscowość położona na wysokości 1320 m n.p.m. Miejscowość zamieszkana jest przez mieszankę
Nepalczyków, Hindusów, sikhów i muzułmanów, którzy ściągnieli tu podczas budowy drogi i torów kolejowych za
panowania brytyjskiego. Tu chętni mogą udać się do trzystuletniej świątyni Shwe Oo Min Paya i jaskini,
można też relaksować się w ogrodzie i zbierać siły przed kolejnym intensywnym dniem.

9 DZIEŃ - JEZIORO INLE - REJS
Całodzienny rejs po jeziorze Inle. Jezioro Inle to malowniczo położone pomiędzy górami drugie pod względem
wielkości jezioro w kraju. Nad jeziorem znajdują się wioski wybudowane na palach, szkoły, klasztory buddyjskie
(podczas rejsu odwiedzicie niektóre z nich). Będziecie mieli także okazję przyjrzeć się pracy rybaków z plemienia
Intha, którzy znani są z oryginalnej metody wiosłowania jedną nogą, zobaczycie pływające ogrody, klasztory i
stupy buddyjskie, odwiedzicie m.in. Klasztor Skaczącego Kota.

10 DZIEŃ - KAKKU - KOMPLEKS 2478 STUP
Całodzienna wycieczka do Kakku znajdującego się na terenie zamieszkałym przez lud Pa-Oh. W Kakku znajduję
się najliczniejszy na świecie kompleksu stup. Podobno w III wieku, kiedy je wybudowano, stało ich tu ponad
7000. Obecnie zachowało się 2478.

11 DZIEŃ - PRZELOT DO NGAPALI BEACH
Transport do Heho i przelot na rajską plażę Ngapali Beach.

12-14 DZIEŃ - PLAŻA NGAPALI - ODPOCZYNEK
Odpoczynek na pięknej i niezatłoczonej plaży. Czas na relaks, kąpiele, spacery, próbowanie lokalnych przysmaków
i ciekawe rozmowy z lokalnymi mieszkańcami.

15 DZIEŃ - PRZELOT DO RANGUN
Transfer na lotnisko i przelot do Rangun. Czas na zakup ostatnich pamiątek, samodzielną wędrówkę po
zatłoczonych uliczkach i pożegnalną ﬁliżankę herbaty.

16 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko i wylot z Rangun do Europy.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
bilety lotnicze wewnętrzne na trasie Rangun-Mandalay, Heho–Thandwe oraz Thandwe–Rangun
12 noclegów wg programu w hotelach 2/3/4* w pokojach 2os.
12 śniadań
transfery klimatyzowanym samochodem
przejazd autobusem rejsowym do Kalaw
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wycieczki łodzią
opiekę lokalnych anglojęzycznych przewodników w czasie zwiedzania
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW 15
000 PLN, bagaż 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego na trasie Warszawa – Rangun – Warszawa, cena ok. 2500 - 4500 zł
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie oraz przejazdów lokalnych - ok. 200 USD
wyżywienia poza śniadaniami
opłaty wizowej
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
pośrednictwo wizowe
Po złożeniu rezerwacji każdorazowo potwierdzamy możliwość zorganizowania wyprawy w podanym przez Was
terminie.
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