Poročno potovanje v Mjanmar/Burma 15 dni
YANGON | BAGAN | MANDALAY | HEHO | INLE LAKE | NGAPALI BEACH

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA v YANGON-u.
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 17 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.
Mjanmar je eksotičen in ne običajen in prav zaradi tega tako zelo vabljiv. Ponuja vse več kot le oddih na
plaži. Ta budistična država, vpeta med Tajsko, Bangladešem, Indijo in Kitajsko ima poleg naravnih lepot tudi zelo
bogato zgodovino in kulturo. Vse to se opazi takoj, ko vstopite v ta prav poseben, na nekaterih predelih še skoraj
nedotaknjen svet. Obisk veličastnih starodavnih mest Yangon, Bagana, ob modrem indijskem oceanu
Ngapali in jezera Inle s plavajočimi vrtovi vam bo dal močan občutek za lokalno kulturo, pa tudi dovolj priložnosti,
da doživite neverjetno in prav posebno lepoto te pokrajine, da o pestri ponudbi hrane sploh ne izgubljamo besed.
Dežela tisočerih zlatih pagod, kot jo tudi imenujejo in vas bodo spremljale na vsakem koraku, vas bo poleg
vsega naštetega navdušila tudi z rajskimi belimi peščenimi plažami, kjer si bosta v družbi drug drugega
lahko privoščila čas za sprostitev in razvajanje.
Kdaj potovati? Čeprav lahko Mjanmar obiščete vse leto, zaradi njegove tropske klime. Se vseeno praviloma
izogibajte obisku Mjanmara od junija do septembra. V tem času (zlasti od julija do septembra) je deževna
sezona v polnem razmahu. Kraji, kot je Ngapali Beach, se v tem času celo zaprejo zaradi nedostopnosti cest.

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA:
1. dan EVROPA – polet v YANGON. Za doplačilo lahko uredimo letalski prevoz iz Evrope v Mjanmar (ni vključeno). Po
pristanku se srečate z lokalnim predstavnikom in sledi vožnja v hotel za prijavo. Ulice so napolnjene z zgodovinskimi
zgradbami, od katerih imajo veliko bledega kolonialnega šarma, kakršnega drugje v Aziji ni. Nočitev. Predvideno v (delux
city view): Chatrium Royal Lake (H)
2. dan YANGON – polet v BAGAN. Zajtrk. Zgodaj zjutraj sledi vožnja nazaj na letališče in polet letala v Bagan. Ko
prispete v Bagan začnete z obiskom živahne lokalne tržnice. Dan boste preživeli v raziskovanju arhitekturnih
mojstrovin tega neverjetnega mesta z obiskom raznolike izbire najpomembnejših pagod in templjev. Obiščete lokalno
delavnico lakirnice, kjer vidite kako moški in ženske vodijo svoje obrti po tradicionalnih metodah. Sprostite se in se
čudite lepoti Bagana, ko opazujete, kako sonce počasi zahaja za starodavnimi Pagodami. Umirjen večer po današnjem
živžavu vam več kot prija. Zaspite z mislijo na pravljično starodavno mesto, ki čaka, da ga odkrijete tudi naslednji
dan ... Nočitev. Predvideno v (grand delux): Heritage Bagan (let, H, Z)
3. dan BAGAN – opcijsko vožnja z balonom. Danes imate edinstveno priložnost, da starodavno mesto Bagan
vidite z drugačne perspektive (za doplačilo). Iz balona z vročim zrakom dobite čudovit zračni pogled in posebno
doživetje na tisočletne pagode in templje ter podeželske vasi, ki se gnezdijo ob reki Irrawaddy, mimo katerih letite
približno eno uro. Vrnitev v hotel na zajtrk. Vaša turneja bo več kot le templji. Predstavljen vam bo odličen pregled
nad Baganovo zgodovino, kulturo in lokalnim življenjskim slogom. Sledi ogled resničnega načina življenja večine
mjanmarskih prebivalcev z obiskom vasi v bližini Bagana, kjer doživite lokalni življenjski slog. S križarjenjem po reki
Irrawaddy do pagode Shwezigon, se boste znašli v senci ali na odprtem krovu čudovitega scenarija. Zasebni ogled s
čolnom po reki v času sončnega zahoda vam bo upamo pokazal spektakularen sončni zahod. Sprostite se in uživajte
v kulisi. Nočitev. (H, Z)

4. dan BAGAN – polet v MANDALAY (Amarapura). Zajtrk. Vožnja na letališče in polet v Mandalay, staro
prestolnico in prelepo kolonialno mesto. Obiščite drugo najsvetejšo podobo v Mjanmaru poleg pagode Shwedagon,
je pagoda Mahamuni. Naslednji ogled je samostan Zlata palača, ki je znan po svojih zapletenih rezbarijah iz lesa.
Nadaljujte do pagode Kuthodaw, ki je znana kot največja knjiga na svetu zaradi budističnega pisma, izklesanega na
729 marmornih ploščah. Pred sončnim zahodom obiščite 200 let star most iz tikovine, ki je najbolj fotografsko mesto
v Mjanmaru. Nočitev. Predvideno v (superior): Mercure Mandalay Hill (let, H, Z)

5. dan MANDALAY (Mingun). Zajtrk. Z zasebno lokalno ladjico se zapeljete čez veletok Iravadi (je življenjska žila
Mjanmara – tu se vse začenja in končuje) v Mingun, kjer obiščete ogromno nedokončano pagodo in največji, skoraj
100–tonski zvon na svetu. Obiščete tudi Mahamuni pagodo, kamor domačini na Budin kip lepijo zlate lističe – in če
želite, se tako vedno večjemu Budi lahko priporočite tudi vi. Po vrnitvi v Mandalay popoldne nadaljujte z ogledi in
obiskom delavnice, v kateri so tkane pisane svile in razvaljeni ostanki kraljeve palače ... Nočitev. (čoln, H, Z)
6. dan MANDALAY – polet v HEHO – JEZERO INLE. Po zajtrku poletite proti Heho, prehod do jezera Inle. Za
mnoge višek potovanja – jezero Inle zato prihaja na koncu. Mirno jezero je znano kot najlepše jezero v Mjanmaru,
obkroženo z visokimi griči in prepletenimi plavajočimi vrtovi in vasi. Tu se je oblikovala svojevrstna jezerska kultura,
ki jo v svoji odmaknjenosti lahko začutimo tudi danes. S čolni raziščete jezerske skrivnosti – plavajoče vrtove, vasice
na kolih, tržnico ... Domačini so znani tudi kot spretni obrtniki – spoznate vse od izdelovalcev parazolov in oblikovalcev
srebra, do spretnih tkalcev z "lotusovo nitjo". Počasi drsite po jezerski pravljici skozi dan. Nato obiščite edinstven
samostan na jezeru Nga Phe Kyaung v bližini vasi Ywama, kjer so lokalni menihi učili mačke, da skačejo skozi obročke.
Danes je ljubkovalno znan kot samostan skakalnih mačk. Pojdite do vasi Nampan in si oglejte lokalno izdelovanje
cigaret (cheroot) in rezbarjenje kanujev. Nočitev. Predvideno v (delux): Inle Lake View Resort (čoln, H, Z)
7. dan JEZERO INLE – INDEIN. Zajtrk. Nadaljevanje ogledov jezera Inle, manevriranje z ladjico po dolgih,
slikovitih kanalih, kjer lahko opazujete, kako kmetje pridelujejo svoje izdelke na "plavajočih vrtovih". Obiščete
očarljivo vasico Indein s kompleksom starodavnih svetišč in stupov ter se sprehodite po eksotičnih kolonijah stopnišč
in trgovskih stojnic. Obiščete plemenske ženske z dolgim vratom ter tkalne in obrtne vasi. Oglejte si še edinstvene
"veslače nog" - Intha ljudje stojijo z eno nogo, zavito okoli vesla. To je praznik za čute in sanjske fotografije. Nočitev.
(H, Z)
8. dan JEZERO INLE – HEHO – polet v NGAPALI. Zajtrk. Vožnja na letališče Heho in polet proti Ngapaliju –
najlepšemu burmanskemu letovišču s čudovitimi peščenimi plažami in toplim tropskim morjem! Po pristanku vožnja
do hotela in prosto za romantični počitniški užitek. Predvideno v (seaview villa with terrace): Ngapali Bay (let, H, Z)

9. – 14. dan NGAPALI – romantične počitnice! Prosto za uživanje, ležanje v toplem pesku in kopanje v tropskem
morju. Lahko si privoščite izlet z ladjico in opazovanje koralnega bogastva ali celodnevni izlet na osamljene plaže, ki
so dostopne samo s čolni. Tu je obilje dobre morske hrane, kjer vam domačini napolnijo krožnike s škampi, jastogi
ali ribjimi specialitetami … (H, Z)

15. dan NGAPALI – polet v YANGON – EVROPA. Zajtrk. Odjava iz sobe do 12.00 ure. Prosto do poleta v Yangon.
Vožnja na letališče in polet v Yangon. Za doplačilo vam lahko uredimo letalski prevoz nazaj v Evropo (ni vključeno).
(Z)
Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja
nespremenjen.

Cena na osebo skupaj znaša:

od 2.250 EUR

*Mednarodna letalska vozovnica v ceno ni všteta. Okvirna cena povratnega leta iz okoliških letališč je
od 800€ naprej.
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranje lete Yangon – Bagan – Mandalay, Inle – Ngapali in Ngapali
– Yangon, 14x nočitev in prehrano glede na opis v programu (dnevno zajtrk), vse zaseben prevoze in oglede s
klimatiziranim vozilom po programu, izkušene angleško govoreče lokalne vodnike pri ogledih, vstopnine in dovoljenja
po programu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Obvezna doplačila (na osebo):
- mjanmarski vizum 60 EUR,
- plačilo izstopne takse (na kraju samem) okoli 15 USD.
Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile 4,03 % od vrednosti aranžmaja,
- polet z balonom, znaša okoli 330 USD,
- priporočeno doplačilo vodniku na kraju samem: napitnine okoli 50 USD.
DRUGI PODATKI:
VIZE: za vstop v Mjanmar je potreben vizum, ki ga uredimo v Agenciji Oskar. Za pridobitev je potreben potni list, ki
je veljaven vsaj 6 mesecev po koncu potovanja.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti
sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

