Βιρμανία
Ομαδικό ταξίδι

Μπαγκάν, Ηφαίστειο Πόπα, Μανταλέι, Χρυσός Βράχος
Γιανγκόν, Αμαραπούρα, Σαγκαίνγκ, Πιντάγια, Λίμνη Ίνλε,

Magic Myanmar

Myanmar

Διάρκεια ταξιδιού: 11 μέρες
Αναχωρήσεις:
22/12, 25/01, 22/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Δίκλινο δωμάτιο:
1.590 €
Επιβ. Μονοκλίνου:
600 €
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις

Culture and History
Πτήση για τη Βιρμανία
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Γιανγκόν - Περιήγηση στην Πόλη
Άφιξη στη Γιανγκόν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε με περιήγηση
στα αξιοθέατα της πόλης. Στάση για να φωτογραφήσουμε το Δημαρχείο και το
Πάρκο Mhabandula, κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και επισκεπτόμαστε
τον Καθεδρικό και την περίφημη παγόδα Shwedagon.
Το βράδυ θα έχουμε δείπνο με λαογραφικό πρόγραμμα.

3η μέρα: Γιανγκόν - Μπαγκάν
Το πρωί θα πετάξουμε για το Μπαγκάν, ένα αληθινό υπαίθριο μουσείο,
θρησκευτικό κέντρο, στην κοιλάδα του ποταμού Ιραβάντι. Άφιξη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και συνεχίζουμε με μία επίσκεψη στην στούπα Σβεζεγκόν, την παγόδα
Ανάντα και τα τέμπλα Ναμαγιάνγκι και Ταμπανγιού.
Το απόγευμα θα απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα από την παγόδα
Μπουμπάγια.

4η μέρα: Μπαγκάν - Ηφαίστειο Πόπα
Στον λόφο «των Τριάντα Βάτ» όπως αποκαλούν οι ντόπιοι, το όρος Πόπα, θα
έρθουμε με μία ολοήμερη εκδρομή σήμερα, για να επισκεφθούμε τα μοναδικής
ωραιότητας και σπουδαίας σημασίας μοναστήρια, παγόδες και ιερά.
Το απόγευμα, θα επιστρέψουμε στο Μπαγκάν και θα συνεχίσουμε με ποταμόπλοιο,
στον ποταμό, για να δούμε το ναό Κιαουκ Γιου ο Μιν και την παγόδα Σβεσαντάου.

5η μέρα: Μπαγκάν - Μανταλέι - Σαγκαίνγκ - Αμαραπούρα
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μανταλέι, την
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Άφιξη και αμέσως θα επισκεφθούμε το
Σαγκαίνγκ, πρωτεύουσα Βιρμανών βασιλέων και το μοναστήρι Mya Set Kyar, που
διακονείται από πολλούς μοναχούς.
Γεύμα και συνεχίζουμε με μία επίσκεψη στην παγόδα Soon Ponya Shin, το ξύλινο
μοναστήρι Bagaya, την ιστορική πρωτεύουσα Ίνβα και το μοναστήρι Μάχα Αούνγκμι
Μπουζαν.
Θα κλείσουμε την ημέρα, με μία επίσκεψη στην Αμαραπούρα, με το μοναστήρι
Μαχακανταγιόν και την τοξοειδή γέφυρα U Bein, την μεγαλύτερη ξύλινη στον
κόσμο.

6η μέρα: Μανταλέι - Παγόδα Μινγκούν
Το πρωί θα επιβιβαστούμε σε πιρόγα, για να διαπλεύσουμε τον ποταμό Ιραβάντι ,
μέχρι το μοναστήρι Mingun, όπου φυλάσσεται η μεγαλύτερη σιδερένια καμπάνα

στον κόσμο (85 τόνοι). Κοντά βρίσκεται η μοναδικής αρχιτεκτονικής παγόδα, Mua
Thien Tan.
Το απόγευμα συνεχίζουμε νοτιοδυτικά της πόλης για την παγόδα Μαχαμούνι, με
τον μεγάλο Βούδα στο εσωτερικό της και για την τεράστια παγόδα Κουταντάου,
όπου θα δούμε το μεγαλύτερο βιβλίο του κόσμου.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Golden Palace και το μοναστήρι Shwenanandaw
για να καταλήξουμε στον Mandaley Hill, όπου θα έχουμε ένα πανόραμα της πόλης.

7η μέρα: Μανταλέι - Χέχο - Πιντάγια
Πτήση για το Χέχο. Άφιξη και συνεχίζουμε μέσω μιας γραφικότατης διαδρομής, για
τη μικρή κωμόπολη Πιντάγια, με ενδιάμεσες στάσεις, στις ενδιαφέρουσες σπηλιές
με τα 800 αγαλματίδια του Βούδα και σε άλλα μικρά χωριά.

8η μέρα: Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε - Κωπηλάτες με τα πόδια
Το πρωί, θα έρθουμε στη λίμνη Ίνλε, με στάση καθ’ οδόν στο μοναστήρι Shwe Yan
Pyay. Συνεχίζουμε με μία κρουαζιέρα στη λίμνη, για να περιηγηθούμε τους πλωτούς
κήπους και τα πασσαλόκτιστα σπίτια στις όχθες της και την ιδιόμορφη φυλή των
Ίντας, της οποίας οι ιθαγενείς κωπηλατούν, δένοντας το κουπί στο πόδι τους.
Θα κλείσουμε την ημέρα μας, με επίσκεψη στην αγορά Ιβάμα και την πανέμορφη
περιοχή Akang Sitthou, όπου και οι αρχαίες στούπες.

9η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Γιανγκόν - Χρυσός Βράχος
Μεταφορά στο Χέχο και πτήση για την Γιανγκόν. Άφιξη και αναχώρηση για το χωριό
Κιαικτίγιο, όπου βρίσκεται ο χρυσός βράχος, θρησκευτικό σύμβολο της
Νοτιανατολικής Ασίας.

10η μέρα: Κιαικτίγιο - Χρυσός Βράχος
Το πρωί θα επισκεφθούμε τον διάσημο Ολόχρυσό Βράχο, που έχει στην κορυφή του
τη μικρή παγόδα. Επιστρέφοντας στη Γιανγκόν, θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση,
πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας.

11η μέρα: Γιανγκόν - Αθήνα
Πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο

-

λουτρό / ντους
Παρακολούθηση λαογραφικού προγράμματος την 2η μέρα

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις: Με Qatar Airways

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 95 € το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 980€
Η βίζα εισόδου στην Βιρμανία
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 35 €

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή
Βίζα εισόδου στην Βιρμανία. Πληρώνεται στην Ελλάδα περίπου $55.
Απαιτείται σκαναρισμένη έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας 2 εβδομάδες
πριν την αναχώρηση και δύο φωτογραφίες 4,6 μήκος χ 3,8 πλάτος.

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο..)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

