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DZIEŃ. 1.
Warszawa - Rangun. Wylot z Warszawy do Rangun.

DZIEŃ 2.
Rangun. Przylot do Rangun, transfer do hotelu, odpoczynek
po trudach podróży. Lunch w hotelu. Po lunchu zwiedzanie
kompleksu świątynnego Shwedagon, gdzie znajduje się
najważniejsza buddyjska złota stupa w Birmie, sięgająca
98 m wysokości oraz wizyta w w pagodzie Chauk Htat Gyi,
gdzie znajduje się 70-metrowy posąg leżącego Buddy. Nocleg
w Rangun. Wieczorem uroczysta kolacja powitalna w kolonialnej
restauracji Le Planteur.

DZIEŃ 3.
Rangun - Bagan. Wczesne śniadanie. Transfer na lotnisko
w Rangun oraz przelot do Bagan słynącego z największego na
świecie kompleksu okazałych pagód oraz świątyń (na pow. 40
km2) umieszczonego na liście Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Strefa archeologiczna obejmuje kilkanaście wiosek,
w których przez ponad 200 lat, począwszy od 1057 r., pagańscy
władcy wybudowali ok. 5 tys. świątyń ku czci Buddy. W chwili
objęcia panowania nad tym regionem, założyciel pagańskiej
dynastii, wybitny monarcha Anawratha, przywiózł ze sobą wielu
rzemieślników, artystów, mnichów i święte księgi załadowane
na 30 słoni. Zwiedzanie Świątyni Ananda z czterema stojącymi
posągami Buddy, skierowanymi w cztery strony świata. Dalej,
będziemy kontynuować zwiedzanie Bagan przemieszczając
się między świątyniami, rozmieszczonymi na równinach,
obserwując różne style architektoniczne. Nocleg w Bagan.

DZIEŃ 4.
Bagan. Po śniadaniu wizyta na tętniącym życiem Nyaung
Oo Market, gdzie mieszkańcy udają się po zakup świeżych
produktów i innych towarów, a następnie stara część miasta
oraz zwiedzanie Pagody Shwezignon zbudowanej przez Króla
Anawrahte na początku XI wieku. Spacer po Bagan, podczas
którego można będzie zaobserwować życie mieszkańców oraz
szereg mniejszych zabytków. Powrót do hotelu. Dla chętnych
możliwość wykupienia niezapomnianego lotu balonem
o wschodzie słońca, podczas którego można będzie podziwiać
spektakularne widoki na mieniące się świątynie (dostępne od
października do marca - orientacyjny koszt 1500 zł od osoby).

DZIEŃ 5.
Bagan - Heho - Jezioro Inle. Po śniadaniu przejazd na lotnisko
oraz przelot z Bagan do Heho. Następnie godzinny przejazd
malowniczą trasą do miejscowości Nyaung Shwe. Po drodze
odwiedzimy lokalne zakłady rzemieślnicze specjalizujące się
w wyrobie tradycyjnego papieru i parasoli oraz zatrzymamy się
w klasztorze Shwe Yan Pyay. Po dotarciu na miejsce transfer
łodzią do hotelu na jeziorze Inle, które jest jedną z najbardziej
znanych atrakcji turystycznych w Myanmar. A to przez ludność
Intha, plemię pochodzenia Mon, zamieszkujące głównie
brzegi oraz pływające wioski na tym jeziorze. Mieszkańcy
przemieszczają się między wioskami płaskodennymi czółnami,
a gdy trzeba udać się gdzieś dalej lub przetransportować większe
ładunki używają łodzi motorowych. Udamy się do pływającej
wioski Ywama - śródmieścia jeziora, gdzie co 5 dni organizowany
jest pływający targ. Zaobserwujemy pływające ogrody, słynnych
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„nożnych wioślarzy”, poznamy lokalne życie wiejskie oraz
miejscowe warsztaty tkackie, kowalskie, tytoniowe. Powrót
stateczkiem do hotelu na jeziorze.

DZIEŃ 6.
Jezioro Inle - Indein. Po śniadaniu wizyta na pływającym targu,
a następnie na zachodnim brzegu jeziora, w wiosce, gdzie
mieszkają ludzie z plemienia Pa-Oh, trudniącego się rolnictwem.
Ubrani są oni w tradycyjne kolorowe stroje, nawet w czasie
pracy, co stanowi nie lada atrakcję dla turystów z aparatami
fotograficznymi. Następnie przejazd do wioski Indein, gdzie
zobaczymy stare stupy i pagody porośnięte roślinnością
z posągami Buddy. W drodze powrotnej zatrzymamy się na
kawę w restauracji nad jeziorem, w której mieści się także
organizacja Inle Heritage ukazująca historię oraz kulturę
rdzennych mieszkańców jeziora. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Jezioro Inle – Thandwe - Ngapali. Po śniadaniu przejazd na
lotnisko w Heho oraz przelot do Thandwe. Następnie transfer
do Ngapali. Czas wolny na plażowanie. Lunch i obiadokolacja
w hotelu.

DZIEŃ 8.
Ngapali. Czas wolny na plażowanie. Lunch i obiadokolacja
w hotelu.

DZIEŃ 9-10.
Ngapali – Rangun – Warszawa. Śniadanie w hotelu. Transfer
na lotnisko w Thandwe i przelot do Rangun. Po wylądowaniu
lunch. Popołudniu czas wolny na zakupy - wizyta na jednym
z największych i zarazem najbardziej kolorowych bazarów
w stolicy - Bogyoke (dawniej Scott’s Market ).Wieczorem
wspólna kolacja i ok. 23:00 transfer na lotnisko na lot powrotny
do Polski.

