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BIRMA - prawdziwa Azja i Tajlandia
Arrival Date: Bangkok 14.11.18 , Departure Date: Bangkok 28.11.18
Type of Tour: Private Tours
14/11 BANGKOK
Przylot do Bangkoku 14:45 , kierowca hotelowy oczekuje między wyjściami numer 3 a
4, transfer (10 minut) do hotelu Dharasom Colonial House przy lotnisku
Suvarnabhumi. Polecamy restaurację Kruarabiengnam. Nocleg w Bangkoku.
15/11 BANGKOK – MANDALAY (B)
Transfer na lotnisko 07:30 , przelot 09:55 do Mandalay. Przylot 11:15 do Mandalay, a
tam spotkanie z lokalnym przewodnikiem, transfer 40 min i zakwaterowanie w
hotelu Yadanarbon w centrum Mandalay. Wizyta w pagodzie Kuthodaw - największa
księga na świecie. Przewodnik wskaże restaurację, zgodnie z życzeniem i pomoże
zamówić potrawy. Nocleg w Mandalay.
16/11 MANDALAY (B)
Cały dzień poświęcimy na poznanie Mandalay i okolic. O 9 rano przejazd do klasztoru
Amarapura, który jest w dalszym ciągu zamieszkiwany przez około 1200 mnichów.
Następnie udajemy się do najdłuższego, bo liczącego ponad kilometr, mostu
tekowego na świecie. Przy nim też można podziwiać widoki na jezioro Taungthamon
oraz pobliskie okolice. Ruszamy dalej, tym razem w stronę Mingun, by zwiedzić
najpotężniejszą pagodę świata Pathodawgyi, niedokończony zabytek z 1770 roku oraz
90-tonowy Mingun Bell – jeden z największych dzwonów świata, który sprawia
wyjątkowe wrażenie. Przewodnik wskaże restaurację nad rzeką i zgodnie z życzeniem,
pomoże zamówić potrawy. Po powrocie do Mandalay kontynuujemy odkrywanie
kolejnych sekretów Birmy, skrywanych przez świątynie Mahamuni. Nocleg w
Mandalay.
17/11 MANDALAY – HEHO (B)
O 06:30 transfer na lotnisko i 09:15 przelot do Heho. Przylot 09:45 i transfer (ok. 3
godzin) do Kekku - 2500 świątyń. Zwiedzanie świątyń i przerwa na lunch. Wycieczka
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łódką do wioski i świątyń Indein. Po zwiadzaniu transfer i zakwaterowanie w hotelu
Immana Grand Inle w Nyaungshwe (bedzie wtedy około 6 wieczorem). Przewodnik
wskaże restaurację, zgodnie z życzeniem i pomoże zamówić potrawy. Nocleg w
Nyaungshwe.
18/11 INLE LAKE (B)
Czeka nas cały dzień wycieczki łodzią z przewodnikiem po jeziorze. W programie:
Phaung Daw Oo Pagoda, wioska Inn Paw Khon, Nga Phe Kyaung Monastry,
pływające ogrody i inne atrakcje. Po powrocie do Nyaungshwe sugerujemy spacer po
mieście w okolice rynku. Nocleg w Nyaungshwe.
19/11 PINDAYA CAVES - HEHO - BAGAN (B)
Wycieczka do jaskiń Pindaya - 8 tys posągów Buddy w jaskiniach. Po zwiedzaniu
transfer na lotnisko i o 17 półtorej-godzinny przelot do Bagan. Spotkanie z lokalnycm
przewodnikiem, zakwaterowanie w hotelu Zfreeti. Po zakwaterowaniu krótka nauka
jazdy na skuterkach elektrycznych. Przewodnik wskaże restaurację, zgodnie z
życzeniem i pomoże zamówić potrawy. Nocleg w Bagan.
20/11 BAGAN (B)
Cały dzień zwiedzania (skuterkami) najważniejszych i najwspanialszych z ocalałych
pagód i świątyń, reprezentujących różne okresy i style architektoniczne. Zaczniemy
od wizyty w jednej z najstarszych świątyń – pagody Shwezigon wraz z jej wspaniałą,
ogromną złotą stupą. Następnie skierujemy się do XIII-wiecznej świątyni Htilominlo
z najlepiej zachowanymi w Baganie rzeźbionymi w piaskowcu ornamentami. Po
południu wybierzemy się świątyni Ananda i na koniec zajrzyjmy do Dhammayangyi,
największej świątyni w Baganie, zbudowanej z cegły. Podczas wycieczki, w porze
obiadowej, przewodnik wskaże restaurację, zgodnie z życzeniem i pomoże zamówić
potrawy, można wtedy wymienić skuter. Nocleg w Bagan.
21/11 BAGAN - YANGON (B)
Dzień wolny ale będzie dostępny przewodnik i można kontynuować wojaże
skuterkami (na przykład na miejscowy rynek czy też nad rzekę). O 16:30 transfer na
lotnisko i przelot 18:45 do Yangon. Przylot 20:05. Kierowca po drodze z lotniska do
hotelu podjedzie do dobrej restauracji na kolację. Nocleg w Yangon w Rose Garden
Hotel.
22/11 YANGON – NGWE SAUNG (B)
Transfer prywatny - samochodem do Ngwe Saung (5-6 godzin z przystankiem po
drodze). Po drodze - wizyta w najświętszej i najbardziej spektakularnej świątyni w
kraju – pagody Shwedagon, pokrytej szczerym złotem i diamentami. Zakwaterowanie
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w Eskala Resort. Przekażemy mapę z lokalizacją sprawdzonych restauracji owoców
morza.
23-25/11 NGWE SAUNG (B)
Free (podpowiemy co, gdzie i jak... aby się nie nudziło)
26/11 NGWE SAUNG - YANGON – BANGKOK (B)
Wyjazd 8 rano, transfer samochodem na lotnisko Yangon (5-6 godzin z przystankiem
po drodze). 17:35 przelot do Bangkoku. Przylot 19:20, transfer i zakwaterowanie w
hotelu Ibis Bangkok Siam, na przeciwko MBK i przystanku Sky Train. Nocleg w
Bangkoku.
27/11 BANGKOK (B)
Spotkanie o 9 rano na recepcji z lokalnym przewodnikiem i wycieczka po Bangkoku
(atrakcje do ustalenia). Będziemy poruszać się różnymi środkami lokomocji: taksówki
wodne, kolejka “sky Train”, metro, tuk-tuk. Przewodnik wskaże restaurację, zgodnie z
życzeniem i pomoże zamówić potrawy. Nocleg w Bangkoku.
28/11 BANGKOK (B)
Dzień wolny na ostatnie zakupy. Hotel zarezerwowany do wyjazdu o na lotnisko o
20:30.

Cena programu obejmuje następujące świadczenia:
• indywidualnie organizowana prywatna wyprawa
• zakwaterowanie w dobranych hotelach 3* ze śniadaniami • wymienione
prywatne wycieczki i transfery
• sprawdzeni lokalni przewodnicy - j. angielski

Koszty ponoszone indywidualnie:
•-ubezpieczenie (polecamy World Nomads Insurance), • -przeloty do
Bangkoku
• -bilety wstępu do atrakcji w Bangkoku
• -wiza do Birmy (przez internet)
• -posiłki nie ujęte w programie , noclegi nad morzem w Birmie • -wydatki własne
(mini barek, telefony, pranie, etc.)
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