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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ)

XRMMR

ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
13 Μέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/7, 10/8
Με πτήσεις της QATAR AIRWAYS
Λάρνακα - Ντόχα
QR 266
12:25
Ντόχα - Γιανγκόν
QR 918
19:55
Γιανγκόν- Ντόχα
QR 919
08:00
Ντόχα - Λάρνακα
QR 269
15:25

–
–
–
–

16:25
06:00+1
11:30
19:45

1η-2η μέρα: Λάρνακα - Γιανγκόν
Αναχώρηση από Λάρνακα τη Μυανμάρ (πρώην Βιρμανία) μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη
στη Γιανγκόv, τον «Κήπο της Ανατολής». Παραλαβή και η γνωριμία με την πόλη αρχίζει. Θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό, την Παγόδα Σούλε, την τοπική αγορά και την
απαστράπτουσα παγόδα με το χρυσό χρώμα. Το βράδυ στις όχθες της Βασιλικής Λίμνης όπου
δεσπόζει το κτίριο Καραβέικ, χτισμένο στο σχήμα του μυθολογικού πτηνού θα απολαύσουμε
δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Γιανγκόν – Μπαγκάν
Πρόγευμα και πτήση για το Μπαγκάν, την αρχαία πόλη με τα πολυάριθμα θρησκευτικά μνημεία
με την υπέροχη αρχιτεκτονική. Θα επισκεφθούμε την τοπική αγορά, τους σπουδαίους ναούς του
Μπαγκάν, μια έκταση με περισσότερους από 5.000 ναοί που αφηγούνται το ιστορικό και
θρησκευτικό παρελθόν της χώρας. Θα δούμε επίσης τη χρυσή παγόδα Σβεζιγκόν, την παγόδα
Νταμαγιάνγκ, τον ναό Χτινλομίνλο, τον εντυπωσιακό ναό Κουμπιακούι με τις υπέροχες
τοιχογραφίες και τον ναό Ανάντα, τον ωραιότερο του Μπαγκάν. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα : Μπαγκάν - Ηφαίστειο Πόπα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το όρος Πόπα, ένα ανενεργό ηφαίστειο με το εντυπωσιακό
μοναστήρι Πόπα Τανγκαλά σκαρφαλωμένο στην κορυφή, αφιερωμένο σε θεότητες του
Βουδισμού. Ανεβαίνοντας στην κορυφή η εκπληκτική θέα κόβει την ανάσα. Αργά το
απόγευμα θα απολαύσουμε μια βαρκάδα στον ποταμό. Το βράδυ δείπνο σε εστιατόριο με
τοπικούς χορούς. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : Μπαγκάν – Μανταλέι
Πρόγευμα και πρωινή πτήση για το Μανταλέι. Θα επισκεφθούμε την Αμαραπούρα, την αρχαία
πρωτεύουσα της Βιρμανίας και το μεγαλύτερο Βουδιστικό Μοναστήρι της χώρας, το
Μαχακανταγιόν, με πάνω από 1.000 μοναχούς. Θα συνεχίσουμε για την πόλη με την ιερή
Παγόδα της περιοχής Μαχαμούνι με το άγαλμα του Βούδα. Η πόλη φημίζεται για την
κατεργασία του μαρμάρου και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα φύλλα χρυσού για να
«ντύσουν» τις παγόδες και τα αγάλματα του Βούδα και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από
κοντά αυτή την διαδικασία. Στη συνέχεια με πλοιάριο θα επισκεφθούμε την παγόδα Μινγκούν
με την μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου που ζυγίζει 90 τόνους και την Παγόδα Κουθοντάου
όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο Βουδιστικό βιβλίο στον κόσμο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα : Μανταλέι - Πιν Ου Λουίν
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Πιν Ου Λουίν, την πόλη των λουλουδιών, παλιά θερινή
πρωτεύουσα της αποικίας της Μπούρμα. Τα αποικιακού ρυθμού σπίτια κρυμμένα μέσα στο
πράσινο δίνουν μια μοναδική εικόνα. Η επίσκεψή μας στον Εθνικό Βοτανικό Κήπο θα μας
αποκαλύψει έναν πολύχρωμο παράδεισο από άγριες ορχιδέες, ντάλιες και εξωτικά δέντρα. Το
απόγευμα θα περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης και θα θαυμάσουμε την παγόδα Μαχααντ
Τουκανθάρ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα : Πιν Ου Λουίν - Γκοκ Τέικ - Μανταλέι
Μετά το πρόγευμα θα ταξιδέψουμε με τραίνο μέσα από μια μοναδική διαδρομή κατά μήκος της
πιο διάσημης γέφυρας της χώρας. Στην επιστροφή μας θα θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα από τη
ξύλινη γέφυρα μήκους 1.200 μέτρων που θεωρείται η παλιότερη και μακρύτερη γέφυρα στον
κόσμο από ξύλο τικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα : Μανταλέι - Πιντάγια
Πρόγευμα και πρωινή πτήση για το Χέχο. Άφιξη και μέσα από μια γραφική διαδρομή με
καταπράσινους λόφους και ορυζώνες θα φθάσουμε στην Πιντάγια. Επίσκεψη στο ομώνυμο
σπήλαιο που είναι γεμάτο με ιερά αγάλματα του Βούδα, υπολογίζονται σε 8.500 και μερικά είναι
τοποθετημένα εκεί αιώνες πριν από προσκυνητές από όλες τις γωνιές του κόσμου. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
9η μέρα : Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Λίμνη Ίνλε. Καθοδόν θα δούμε το Μοναστήρι Σβε Γιαν
Πιχιλιο, με τα μοναδικά οβάλ παράθυρα. Το απόγευμα θα εξερευνήσουμε με πλοιάριο κρυμμένες
γωνιές της υδάτινης πολιτείας. Πλωτοί κήποι και σπίτια πάνω σε πασσάλους, ψαράδες που
ψαρεύουν με τον παραδοσιακό τρόπο της περιοχής και παγόδες που καθρεφτίζονται στα νερά
συνθέτουν το σκηνικό της ζωής στη λίμνη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
10η μέρα : Λίμνη Ίνλε
Πρόγευμα. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση μας στη λίμνη με πλοιάριο για να επισκεφθούμε το χωριό
Ιν Ντείν μέσα από μια πυκνή βλάστηση της ζούγκλας και μια μυστικιστική ατμόσφαιρα με
παγόδες στην κορυφή του λόφου του Ιν Ντείν και θα περιηγηθούμε στο χωριό των Πάο. Το
απόγευμα θα περιηγηθούμε με παραδοσιακά «τουκ τουκ», στην περιοχή του Κόκκινου Βουνού
και θα θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
11η μέρα : Λίμνη Ίνλε Μανταλέι – Γιανγκόν – Κιαικτίγιο -Χρυσός Βράχος
Πρόγευμα και πρωινή πτήση για τη Γιανγκόν. Άφιξη και αναχώρηση για την περιοχή των Μον.
Καθοδόν θα επισκεφθούμε την παγόδα Κιαικπουν με τα τέσσερα τεράστια αντικριστά αγάλματα
του Βούδα. Άφιξη το απόγευμα στο
χωριό Κιαικτίγιο με τη περίφημη παγόδα και τον
εντυπωσιακό Χρυσό Βράχο από τα πιο φημισμένα θρησκευτικά σύμβολα της Ν.Α. Ασίας. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
12η μέρα : Κιαικτίγιο -Χρυσός Βράχος - Γιανγκόν
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το διάσημο μνημείο, ένας ολόχρυσος βράχος από γρανίτη
που αιωρείται στην άκρη του ομώνυμου λόφου που στην κορυφή του βρίσκεται μια μικρή
παγόδα. Η κατάνυξη των πιστών, το απόκοσμο θέαμα του βράχου σε συνδυασμό με το υπέροχο
τοπίο καθιστούν την σημερινή επίσκεψη μια σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Επιστροφή στη
Γιανγκόν. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την Παγόδα Σουεμαντάου, την υψηλότερη της Βιρμανίας.
Άφιξη, δείπνο και διανυκτέρευση.
13η μέρα: Γιανγκόν – Λάρνακα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
Άφιξη στη Λάρνακα νωρίς το βράδυ, φορτωμένοι με απίστευτες εικόνες και εμπειρίες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –Ντόχα –Γιανγκόν-Ντόχα-Λάρνακα.
● Εσωτερικές πτήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Διαμονή για 11 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.
● Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
● Έντεκα (11) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
● Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
● Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί
● Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων.
● Έξοδα έκδοσης βίζας εισόδου στη χώρα.
● Έμπειρος αρχηγός/συνοδός.
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
● Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
● Ποτά στα φαγητά.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται
οποιαδήποτε υπηρεσία.
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