Burma - V deželi smejočih ljudi, 16 dni
Hoteli 2 - 3*, nočitev/zajtrk, večerje, razno
– sveta gora Kyiaiktiyo z zlato skalo
– Shwedagonska pagoda in tisoči templjev v Baganu
– mogočni Iravadi, stare prestolnice, čarobno jezero Inle
– treking med plemena in počitnice v tropskem raju

22.02.2020 do 08.03.2020
99 - Oskar Plus
V deželi smejočih ljudi v prvem delu poudarja udobnost in potovalno sproščenost, hkrati
pa sopotnika sooči z drugačnostjo dežele v vseh njenih razsežnostih. V drugem delu sledi
doživet treking med plemena v svet brez cest in civilizacije. Za konec si privoščimo 3-dnevne
počitnice v tropskem letovišču Ngapali.
V prvem delu potovanja spoznamo vse glavne znamenitosti dežele . Skozi pretekle
prestolnice vstopimo v identiteto dežele – preteklost, ki pojasnjuje sedanjost. Obiski svetih
krajev nas vpeljejo v deželni budizem in skozi nasmehe prijaznih domačinov začutimo njihov
odnos do življenja. Tu so Kyaiktiyo z zlato skalo, Yangon s slovito Schwedagonsko pagodo,
Mandalay s starimi prestolnicami in Bagan, dežela tisočerih templjev …
Potem vstopimo v višinski svet narave in plemen , kjer zavrtimo časovni stroj v same
začetke človeškega bivanja. Začutimo razliko! Preko angleškega višinskega letovišča Kalaw
vstopimo v svojevrstno jezersko kulturo jezera Inle. Romantika bivanja v plavajočem hotelu!
Nadaljujemo z doživetim in sproščenim trekingom v svet plemenskega življenja ,
kjer ni cest in prave civilizacije in kjer zavrtimo uro v času nazaj ter zaživimo z domačini …
Potovanje zaključimo s počitnicami v glavnem Mjanmarskem letovišču Ngapaliju. Tu so
peščene tropske plaže, letoviško vzdušje in odlična morska hrana. Počitek pred vrnitvijo
domov.
1. dan LJUBLJANA – BANGKOK. . Zbor na ljubljanskem letališču in polet preko vmesnega
letališča do Bangkoka. (letalo)
2. dan MANDALAY.. Prihod v Bangkok in kratek polet do Mandalaya. Prihod v hotel.
Večerja in nočitev. (letalo), (HV)
3. dan MANDALAY (Mingun).. Zajtrk. Z ladjico se zapeljemo čez reko Iravadi v Mingun,

kjer obiščemo ogromno nedokončano pagodo in največji, skoraj 100–tonski zvon na svetu.
Obiščemo tudi Mahamuni pagodo, kamor domačini na Budin kip lepijo zlate lističe – in če
želite, se tako vedno večjemu Budi lahko priporočite tudi vi. Vrnitev v mesto in vožnja z
rikšami okoli mestne palače, nato si ogledamo največjo “knjigo” na svetu. Za konec dneva še
vzpon po romarski poti mimo mnogih oltarčkov s svetimi relikvijami do vrha mandalayskega
hriba, kjer nas preseneti kaj drugega kot – budistični tempelj. Očara nas sončni zahod in
pogled na mesto ter prizor, ko se nebo staplja z reko in se barve prelijejo v eno samo
čudovito sliko … Večerja in nočitev. (letalo, H, ZV)
4. dan MANDALAY (Amarapura, Ava in Sagaing). . Zajtrk. Danes obiščemo nekdanje
kraljeve prestolnice – kot nekoč je tudi zdaj tu živahno in polno aktivnih samostanov,
menihov in ljudi. Tu imamo enkratno priložnost doživeti obred, ko vaščani menihom prinesejo
hrano. Raziskali bomo tudi ostanke kraljevih mest in se povzpeli na razgledišče ter
občudovali mnoge vrhove zlatih pagod, kako kukajo iz dreves povsod, kamor seže naš
pogled. Med vsemi starimi ostanki in pagodami so še vedno žive vasice in kaj je lepšega kot
s skodelico čaja v roki opazovati, kako poteka mirno življenje vaščanov … Sprehodimo se
čez najdaljši tikov most na svetu in ugotavljamo, kaj so tiste črne pike tam na vodi! Večerja in
nočitev. (H, ZV)
5. dan MANDALAY – BAGAN. . Zajtrk. Veletok Iravadi je življenjska žila Mjanmara – tu se
vse začenja in končuje. Danes imamo priložnost doživeti življenje ob veliki reki – zgodaj se
vkrcamo na ladjo (ekspresni trajekt). Spokojna plovba po veliki reki. Popoldne prispemo v
Bagan in se v skladu s časom s kočijami odpeljemo do visokega templja, od koder se nam v
sončnem zahodu odpre tisti pravi pogled na deželo tisočerih templjev … Že zato se je
splačalo priti sem! Sprehod do hotela, umirjen večer po mandalajskem živžavu nam več kot
prija. V mirni vasici zaspimo z mislijo na pravljično starodavno mesto, ki čaka, da ga
odkrijemo naslednji dan … Večerja in nočitev. (trajekt, H, ZV)
6. dan BAGAN.. Zajtrk. Bagan je starodavna prestolnica in versko središče na prostrani
planoti ob reki Iravadi, posuto s preko 2.200 templji in je gotovo eden viškov potovanja.
Spustimo se v raziskovanje labirinta ter igre džungle in templjev … Šele ko se povzpnemo na
tempeljski vrh, se pred nami odpre novo morje templjev … In ko imamo vtis, da smo že vse
videli, nas spet preseneti nov prizor! Navduši nas ustvarjalnost in inovativnost starodavnih
graditeljev. Očarajo nas vasice med templji in mirno življenje brez mestnega vrveža. Na
koncu dneva se skupaj z domačini zaženemo na še en tempelj, od koder doživimo še zadnji
slavni baganski sončni zahod! Zvečer si privoščimo večerjo ter uživamo v predstavi
burmanskih lutk. Nočitev. (H, ZV)
7. dan BAGAN – GORA POPA – KALAW. . Zajtrk. Zanimiv dan spoznavanja
tradicionalnega Mjanmarja začenjamo zgodaj. Pot nas vodi mimo riževih polj, vasic, nasadov
papaje in ananasa. Ustavimo se pri nasadu palm, iz katerih domačini pridelujejo toddy in
jaggery, in morda pokukamo v kakšno bivališče? Gotovo je eden viškov dneva vzpon na
goro Popa (mjanmarski “Adamov vrh” z manj kot 1.000 stopnicami), kateri vladajo “nati”.

Lepo se moramo obnašati, da jih ne razjezimo! Z vrha monolita se odpira čudovit razgled. Na
vožnji proti Kalawu vstopimo v višavje in si privoščimo osvežilen sprehod. Pozno popoldne
prispemo v gorski raj. Povsod okrog nas hribi in drugačni prebivalci – tu najdemo upokojene
vojake nekdanje britanske vojske – Nepalce, Indijce in Sikhe … Nočitev in večerja. (H, ZV)
8. dan KALAW – TREKKING MED PLEMENA (5 - 6 ur hoje dnevno) . Zajtrk. Potem se
odpravimo v drugačen gorski svet, v naravo, med vasice in plemena. Odpeljemo se do
izhodišča in nadaljujemo peš. Dvodnevni treking v osrčje gorate province Shan, v svet brez
pravih cest in civilizacije. Mimo plantaž kave, tobaka, ingverja, čilija in riževih polj in nekoliko
višje tudi čaja nas pot vodi v svet plemen Danu, Palaung in Pa-o. Po bambusovih gozdovih
se odpirajo vasice plemen. Spoznavamo življenje, tradicijo in vraže različnih plemen,
pokukamo v njihova bivališča in zanimivo – le podariš nasmeh in vse se razume!
Začutimo gostoljubnost, poizkusimo lokalne jedi in pozabimo na civilizacijo in njene
pridobitve. Pred nami se menjajo podobe pravljične pokrajine, ki nam odpira domišljijski
svet. Prespimo kar tam, daleč stran od ponorelega sveta, pri domačinih, v šoli ali pri menihih
v samostanu. Hoje je za okoli 5 – 6 ur dnevno, vključeni so vsi obroki, s seboj pa vzamemo le
tisto, kar za treking potrebujemo. (treking, P, ZKV)
9. dan KALAW – TREKKING MED PLEMENA (5 - 6 ur hoje dnevno) – JEZERO INLE
(NYAUNG SHWE). . Dvodnevni treking v osrčje gorate province Shan, v svet brez pravih
cest in civilizacije. Mimo plantaž kave, tobaka, ingverja, čilija in riževih polj in nekoliko višje
tudi čaja nas pot vodi v svet plemen Danu, Palaung in Pa-o. Po bambusovih gozdovih se
odpirajo vasice plemen. Spoznavamo življenje, tradicijo in vraže različnih plemen, pokukamo
v njihova bivališča in zanimivo – le podariš nasmeh in vse se razume!
Začutimo gostoljubnost, poizkusimo lokalne jedi in pozabimo na civilizacijo in njene
pridobitve. Pred nami se menjajo podobe pravljične pokrajine, ki nam odpira domišljijski
svet. Hoje je za okoli 5 – 6 ur dnevno,
Pozno popoldne se vrnemo v civilizacijo (jezero Inle). Namestitev v hotelu. Oh, kako se
prileže kopalnica in mehka postelja. Večerja, prost večer in zaslužen počitek. (H, ZV)
10. dan JEZERO INLE (NYAUNG SHWE). . Zajtrk. Za mnoge višek potovanja – jezero Inle
zato prihaja na koncu. Tu se je oblikovala svojevrstna jezerska kultura, ki jo v svoji
odmaknjenosti lahko začutimo tudi danes. S čolni raziščemo jezerske skrivnosti – plavajoče
vrtove, vasice na kolih, tržnico … Domačini pa so znani tudi kot spretni obrtniki – spoznamo
vse od izdelovalcev parazolov in oblikovalcev srebra, do spretnih tkalcev z “lotusovo nitjo”.
Počasi drsimo po jezerski pravljici skozi dan. Občudujemo ženske, ki nosijo številne zlate
obročke, ki jim podaljšajo vrat – dolgovratke. Večerja in nočitev. (H, ZV)
11. dan JEZERO INLE (NYAUNG SHWE) – 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 počitniški
užitek. Počitniceeee … (letalo, H, Z)
12. dan NGAPALI – počitnice! . Prosto za uživanje, ležanje v toplem pesku in kopanje v
tropskem morju. Lahko si privoščimo 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 nam domačini napolnijo krožnike s škampi, jastogi ali ribjimi specialitetami …
Namestitev v hotelu, nočitev. (H, Z)
13. dan NGAPALI – polet v YANGON. . Prosto za uživanje do odhoda na letališče. Polet v
Yangon. Namestitev v hotelu, nočitev. (H, Z, letalo)
14. dan YANGON - ZLATA SKALA. . Zgodnji zajtrk. Ta dan obiščemo enega izmed
najveličastnejših in najsvetejših krajev v Burmi – pagodo Čaiktijo, ki je znana tudi pod
imenom zlata skala. Pagoda se nahaja na robu prepada in daje vtis, da premaguje
gravitacijo. Po legendi naj bi ravnotežje skali dajal šop Budinih las, na katerem stoji.
Veličasten prizor zlate skale, ki se blešči v različnih odtenkih od zore do mraka nikogar ne
pusti ravnodušnega. Po ogledu se odpravimo nazaj proti Yangonu, kjer se namestimo v hotel
in se osvežimo. Zvečer doživimo glavno znamenitost mesta, slavno 100-metrsko
Shwedagonsko pagodo in njene mnoge skrite kotičke! To ni le pagoda, temveč pravi labirint,
ki kar vabi k raziskovanju. Očarajo nas številni templji, velik kip ležečega Bude, ostanki
kolonialne arhitekture … Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (letalo), (H, V)
15. dan YANGON – BANGKOK. . Odhod na letališče ter polet do Bangkoka in nadaljni
polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani. (letalo)
16. dan LJUBLJANA.. Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani. (letalo)
Po potrditvi letov lahko pride do prerazporeditve ogledov, vsebinsko pa program
ostaja nespremenjen.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program
Obvezna doplačila
Vizum
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 19 oseb
Izhodna taksa - na kraju samem

Redna cena
2595 EUR

Aktualna cena
2595 EUR

60,00 EUR
150,00 EUR
15,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 21 dni
Zdr. zav. Coris, do 21 dni, posamično *
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

4,56 %
80,00 EUR
260,00 EUR
25,09 EUR
25,31 EUR
23,50 EUR

39,00 EUR

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: polet iz ljubljanskega letališča preko
vmesnega letališča do Bangkoka in nazaj, letališke in varnostne pristojbine (372 eur), polet
Bangkok – Mandalay, notranje lete Inle – Ngapali in Ngapali – Yangon, nočitve in prehrano
glede na spodnji opis, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom ali kombiji po programu,
slovenskim vodenjem in lokalnimi vodniki, izlet s čolnom v Mingun, vožnjo z ekspresnim
trajektom po reki Iravadi, izlet s čolnom po jezeru Inle, 2-dnevni treking (lokalni vodnik,
prevozi, polni penzion, nočitve pri domačinih/v samostanu), vstopnine in dovoljenja po
programu, lutkovno predstavo v Baganu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Namestitve in prehrana: 9 nočitev z zajtrkom v hotelih 2 – 3* (na potovanju), 2 nočitvi z
zajtrkom v hotelu 3* ob morju (v Ngapaliju), 9 večerij v lokalnih restavracijah, 1 nočitev v
samostanu ali pri domačinih s polnim penzionom (treking). Doplačilo za enoposteljno sobo
velja le za nočitve v hotelih.
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.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 18.12.2019
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico

H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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