BIRMA
JEZIORO INLE – BAGAN - YANGON
17-25.11.2019

BIRMA
Birma (Myanmar) jest w opinii wielu podróżników jednym z najpiękniejszych krajów Azji. Przez lata niedostępny
i zapomniany, teraz systematycznie zdobywa popularność. Nadal jednak wystarczy tylko odrobinę oddalić się od
głównego traktu, by odnieść wrażenie, że jest się jedyną białą twarzą, która tu zawitała od 100 lat. Nastrojowe
świątynie, ślady pradawnych cywilizacji, tropikalna przyroda oraz przyjaźnie nastawieni, gościnni ludzie, to
największe atrakcje tego kraju.
Birma to kraj serdeczności, uprzejmości i bezinteresownej pomocy dla drugiego człowieka. Najważniejsze dla
mieszkających tam ludzi to drugi człowiek oraz rodzina. Niezależnie od tego, że posiadają bardzo niewiele,
chętnie dzielą się tym, co mają. Pomimo trudów i prześladowań ze strony junty wojskowej, to właśnie ludzie tworzą
najcenniejsze dobro tego kraju
„To jest Birma. Kraj do żadnego innego niepodobny". Tak opisał Birmę Rudyard Kipling. I nie mylił się. Dziewicza,
hermetyczna, do niedawna niedostępna dla milionów turystów... Jedyna w swoim rodzaju. Wschód słońca nad
kompleksem 2 tysięcy pagód w Baganie, magiczne jezioro Inle, miasto nieśmiertelności Yangon, świątynia
Shwedagon o zachodzie słońca i rajskie plaże.

DZIEŃ 1 - 17.11.2019
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godzinie 06:45.
Wylot o godzinie 08:45. Przylot do Doha o godzinie
16:25. Wylot z Doha o godzinie 20:15.

DZIEŃ 2 -18.11.2019
Przylot do Yangon o godzinie 05:45. Śniadanie na
lotnisku. Po śniadaniu oczekiwanie na lotnisku na
przelot do Heho. Następnie przejazd do hotelu
(około 1 godziny) znajdującego się przy Jeziorze
Inle. Zakwaterowanie w hotelu 5*. Jezioro Inle
położone jest około 900 m n.p.m., ma 20
kilometrów długości, 6 kilometrów szerokości
i otoczone jest górą Shan. Na jeziorze znajdują się
wioski wybudowane na palach, gdzie mieszkają
lokalni mieszkańcy. Można tam również zobaczyć
pływające ogrody i farmy, a także rybaków, którzy
stojąc na jednej nodze, drugiej używają do
wiosłowania. Lunch. Zakwaterowanie w hotelu.
Czas wolny na odpoczynek. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 – 19.11.2019
Wczesne śniadanie. Po śniadaniu przejazd nad
Jezioro Inle na tradycyjny, 5-dniowy targ, który
pływa wokół wiosek i miasteczek stanu Shan,
gdzie kilku plemiennych ludzi w ich barwnych
strojach z pobliskich wiosek, sprzedaje swoje
rodzime produkty rolne. Następnie udamy się na
wycieczkę łodzią po jeziorze Inle. Wizyta w słynnej
Pagodzie PhaungDawOo - 05 świętych wizerunków
Buddy, słynnych z 19-dniowego. festiwalu, który
odbywa się zwykle w październiku pod koniec
Wielkiego Postu. Po południu przejazd do wioski
tkaczy Inn Paw Khone, następnie przejazd do
wioski kowalskiej Sae khaung i wioski Nampam,
gdzie pływają tradycyjne łodzie i wioski
produkującej cygara birmańskie. Lunch w lokalnej
restauracji. Później przepłyniemy do wioski Pauk
Par, aby zobaczyć życie mieszkańców. Po
zwiedzaniu powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 – 20.11.2019
Śniadanie w hoteli. Czas wolny na wypoczynek lub
indywidualnie zwiedzanie.

DZIEŃ 5 - 21.11.2019
Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie i transfer na
lotnisko Heho o godz 6:30. Przelot do Baganu.
Transfer z lotniska w Baganie. Zakwaterowanie
w hotelu 5* . Bagan jest jednym z głównych miejsc
turystycznych w Myanmar. Starożytna stolica, jest
także jednym z najciekawszych archeologicznie
miejsc w Azji Południowo-Wschodniej. W Bagan
zachowanych
jest
ponad
2000
dobrze
odrestaurowanych
pagód
i
świątyń
reprezentujących
różnorodność
starożytnych
stylów birmańskich w XI-XIII wieku. Jest również
znany jako kolebka kultury Myanmar. Lunch
w hotelu. Po południu czas wolny na wypoczynek
w hotelu. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 - 22.11.2019
Śniadanie. Następnie wyjazd do Mt. Popa, na
wielki wymarły wulkan o wysokości 1520 metrów
n.p.m. Na jego szczycie znajduje się obecnie
buddyjski klasztor. Według jednej z miejscowych
opowieści, brat i siostra Mahagiri znaleźli na górze
Popa schronienie, gdy uciekali przed królem
Thinligyaung. Po drodze odwiedzić można gaje
palmowe i domki przemysłu. Lunch w lokalnej
restauracji. Późnym popołudniem udamy się na

przejażdżkę
wśród
starożytnych
świątyń,
a następnie wsiądziemy na łódź, która zabierze
nas na molo, gdzie będzie można delektować się
drinkami na brzegu rzeki Irrawaddy. Powrót do
hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 7 – 23.11.2019
Wczesnym rankiem dla chętnych za dodatkową
opłatą zapierający dech w piersiach lot balonem,
podczas którego można podziwiać przepiękne
świątynie i krajobrazy. Po powrocie śniadanie. Po
śniadaniu odwiedzimy targ rolników Nyaung-U.
Zwiedzanie rozpoczniemy natomiast od świątyń
Shwezi Gone i Ananda – dwie z czterech ostatnich
świątyń tego miasta. Ananda została zniszczona
przez trzęsienie ziemi w 1975 roku, ale całkowicie
ją odbudowano, przywracając jej dawny blask.
Według legendy, została stworzona przez 8
mnichów, którzy podróżowali po Himalajach
i znaleźli tam małą jaskinię, która okazała się
idealnym miejscem do medytowania. Gdy wrócili
do Bagan, przedstawili królowi pomysł stworzenia
świątyni, a dzięki swoim zaawansowanym
zdolnościom
medytacyjnym
umożliwili
mu
doświadczenie
przyjemnego
chłodu
towarzyszącemu Himalajom. Król był zachwycony
i poprosił mnichów o stworzenie świątyni, w której
panowałaby
podobna
temperatura.
Gdy
skończono budowę Anandy, król rozkazał zabić

budowniczych, aby mieć pewność, że nigdzie
indziej na świecie nie powstanie podobna
budowla. Lunch w hotelu. Czas wolny na
odpoczynek. Kolacja. Nocleg

DZIEŃ 8 - 24.11.2019
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko
Nyaung U na lot do Yangon. Po przelocie transfer
do hotelu. Zakwaterowanie. Po południu udamy
się na lunch do lokalnej restauracji. Następnie
odwiedzimy Shwegadon Pagoda - nazywaną
także w Yangon „koniec walk”. Jest to najbardziej
czczona świątynia buddyjska w Myanmar.
Podczas wizyty będziemy mogli wziąć udział w
lokalnym wydarzeniu religijnym. Polega ono na
zapaleniu 1000 lamp oliwnych wraz z pielgrzymami
i otrzymaniu błogosławieństwa. Powrót do hotelu.
Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 9 - 25.11.2019
Wczesne śniadanie. Przejazd na lotnisko. Przelot do
Warszawy przez Bangkok lub lotem bezpośrednim.

Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
*****
Hotel zlokalizowany jest przy jeziorze Kandawgyi. Hotel oferuje luksusowe pokoje z szeregiem udogodnień.
Eleganckie, klasycznie urządzone pokoje wyposażone zostały w drewniane meble. W każdym z nich znajduje się
sofa, minibar oraz łazienka z wanną. Odkryty basen jest idealnym miejscem na wypoczynek w spokojnej
atmosferze. Obiekt oferuje 3 restauracje. Bar zaprasza na orzeźwiające napoje. W spa Nemita oferowane są
tradycyjne tajskie masaże oraz kąpiele ziołowe. Goście mogą również poćwiczyć w centrum fitness i zrelaksować
się w saunie. Restauracja Emporia oferuje szeroki wybór dań kuchni azjatyckiej i zachodniej. Restauracja Kohaku
oferuje dania japońskie, a restauracja Tiger Hill zaprasza na potrawy chińskie.

Novotel Hotel Inle Lake Myan Min
****
Położony nad pięknym i spokojnym jeziorem Inle w Birmie oferuje zakwaterowanie z widokiem na jezioro, ogród
lub wzgórze. W całym ośrodku dostępny jest bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Przestronne
apartamenty i wille urządzone są w nowoczesnym stylu z domieszką tradycyjnego Myanmaru. Każdy z nich
dysponuje prywatnym balkonem i oddzielnym salonem oraz łazienką z prysznicem i wanną. Wszystkie pokoje są w
pełni wyposażone w indywidualnie regulowaną klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem i kanałami telewizji
satelitarnej, sejf, minibar oraz zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. W restauracji Terrace serwowane są
dania kuchni współczesnej, a bar Sunset Lounge & Lounge zaprasza na orzeźwiające koktajle i dobrze
zbilansowane dania. Dla relaksu, In Balance Spa oferuje szeroki wybór zabiegów 24/7. Ośrodek ma własne molo
do wycieczek łodzią.

Tharabar Gate Hotel
****
Hotel jest położony w zabytkowym mieście Pagan. Do dyspozycji Gości jest odkryty basen oraz spa i centrum
odnowy biologicznej. Na miejscu znajduje się całodobowa recepcja oraz punkt informacji turystycznej, w którym
można uzyskać pomoc w organizacji podróży. Pokoje są klimatyzowane i wyposażone w telewizor z dostępem do
kanałów satelitarnych i kablowych oraz sejf. W pokojach znajdują się drewniane podłogi i meble. Biurko stoi przy
oknie, z którego roztacza się widok na ogród. W każdym pokoju mieści się także łazienka z wanną lub prysznicem.
Goście mogą zrelaksować się na leżakach przy basenie lub wybrać się na spacer po ogrodzie.

PPlataran Herita

CENA : 7800 zł / osobę
+ bilet (cena obowiązująca w dniu zakupu, ok. 3300 zł/osobę)
Cena zawiera:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Przeloty wewnętrzne : Yangon - Heho, Heho - Bagan, Bagan - Yangon
Opłaty lotniskowe
Opłaty transportowe
Transfery klimatyzowanym autobusem lub busami
Zakwaterowanie:
18/21.11 –
Novotel Inle Lake Myan Min 4* junior suite
22/24.11 Tharabar Gate Hotel 4* pok. deluxe
24/25.11 –
Chatrium Royal Lake Yangon 5* pok. deluxe
Wyżywienie zgodnie z programem (bez napojów) : codzienne śniadania, obiady i kolacje
Bilety wstępu
Opiekę pilota z językiem angielskim
Opiekę przewodnika polskojęzycznego
Opiekę przedstawiciela B.T. Rapala podczas całego wyjazdu
Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczenie KL oraz NW

Cena nie zawiera:
•
•

wszystkich pozostałych posiłków oraz napoi podczas posiłków
wydatków o charakterze osobistym

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA?
 Jesteśmy pasjonatami świata
z 25-letnim doświadczeniem w branży
 Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a
obszarem naszych działań jest cały świat
 Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz
dbałość o szczegóły
 Mamy obsługę na najwyższym poziomie
 Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną
kadrę
 Podróże są naszą pasją
 W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako
najlepsze Biuro Podróży w Polsce
 W 2018 roku nagrodzono nas statuetkami
Świdnickich Gryfów oraz Wybitnej
Osobowości Roku dla Agnieszki Rąpały

Agnieszka Rąpała
Director
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: a.rapala@biurorapala.pl
phone: (74) 856 90 44, (74) 852 21 75
mobile: 601 475 266
www.podrozerapala.com.pl

