Myanmar

Nabídka individuální cesty
do Myanmaru

Termín:
16. - 28. 11. 2017

Počet osob:
16 osob

Barma je prastarou kulturní zemí, kde najdete několik set tisíc stúp, mnohé přes tisíc let staré a pokryté
tunami zlata, dřevěné kláštery, zlaté sochy ozdobené desítkami diamantů a rubínů. Je to země, kde jsou hory
vysoké přes 5 000 metrů, hluboké horské lesy, i pralesy s divokou zvěří, kde vědci dosud nacházejí nové
druhy savců. Jsou tu řeky nespoutané přehradami, pusté ostrovy a kilometry prázdných pláží. Horská pásma
s vesnicemi národnostních menšin a příjemná města i vesnice, ve kterých se zastavil čas a kde cestou budete
potkávat neuvěřitelně příjemné, a i přes velkou chudobu, poctivé a slušné lidi, kteří si, díky silnému
náboženskému cítění a dlouhé izolaci země, zachovali svou starou kulturu a tradice. Myanmar patří dodnes
mezi nejtajemnější země světa. Nyní je zkrátka ideální čas navštívit Myanmar...
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Program cesty
① den, čtvrtek 16. 11.
občerstvení v letadle
• Setkání účastníků na Letišti Václava Havla v Praze, drobné občerstvení před odletem, odbavení
• Odlet v 15:15 se společností Emirates do Dubaje
② den, pátek 17. 11.
večeře
• Přílet do Dubaje v 0:25, přestup na linku do Rangúnu s odletem v 9:00
• V 16:45 přílet do bývalého hlavního města Maynmaru – Rangún, přivítání a následný transfer do hotelu
v centru města, ubytování v hotelu a odpočinek
• Společná uvítací večeře v restauraci Pandomar a nocleh
③ den, sobota 18. 11.
snídaně, večeře
• Snídaně v hotelu
• Po snídani prohlídka města, dopoledne začneme u Šweitigoumské pagody, známé též jako Zlatá pagoda.
Šweitigoumská pagoda je nejsvětější buddhistickou stúpou v Myanmaru nacházející se kopci Singuttara
u Královského jezera v Rangúnu
• Poté návštěva ležícího Buddhy v pagodě Chauk Htat Gyi a zastávka u plovoucího paláce Karaweik Hall na
jezeře Kandawgyi (Královské jezero)
• Oběd bude individuálně zajištěn v některé z místních restaurací
• Po obědě návštěva proslulého tržiště Scott´s Market a poté procházka historických centrem Rangúnu
• Návrat do hotelu, krátký odpočinek a odjezd na večeři
• Společná večeře v restauraci Thai Kitchen Restaurant, návrat do hotelu a nocleh
④ den, neděle 19. 11.
snídaně, večeře
• Ráno snídaně v hotelu
• Po snídani transfer na vnitrostátní letiště a odlet do města Mandalay
• Po příletu návštěva Mandalay včetně nejposvátnějšího místa Myanmaru, Buddhistického chrámu
Mahamuni. V pagodě uvidíme 6 tunovou bronzovou sochu Buddhy pokrytou zlatem. Navštívíme tradiční
dílnu na ruční výrobu hedvábných šátků, tkaných koberců a největší jantarový trh na světě. Prohlédneme si
řemeslnické dílny, kde se vyrábějí zlaté plásty, a zpracovává se mramor
• Poté bude individuálně zajištěn oběd v některé z místních restaurací
• Odpoledne navštívíme klášter Shwenandaw Kyaung, přezdívaný také „Zlatý palác“, úžasnou ukázku tradiční
dřevěné architektury, a pagodu Kuthodaw. Kolem pagody Kuthodaw se nachází největší kniha světa, která
má 730 mramorových tabulek a 1 460 stran. Každá z tabulek má vlastní stúpu
• V podvečer příjezd do hotelu, ubytování a odpočinek
• Večeře bude připravena v restauraci Little bit of Madalay Restaurant
• Návrat do hotelu a nocleh
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⑤ den, pondělí 20. 11.
snídaně, večeře
• Ráno snídaně v hotelu
• Po snídani hodinová projížďka na lodi po řece Iravádí k Mingunu. Návštěvu Mingunu začneme
u Mingunského zvonu, jednoho z největších zvonů na světě vážícího 90 tun
• Prohlídka bílé pagody Hsinbyume Paya a nedokončené pagody Mingun Paya, která měla být největší
pagodou na světě na světě s odhadovanou výškou zhruba 200 metrů
• Návrat lodí do Mandalay, přesun autobusem do 15 km vzdálené Amarapury, kde navštívíme známý
buddhistický klášter Mahagandayon, kde stále žije a studuje na tisíc mnichů
• Prohlídka 200 let starého dřevěného mostu U Bein, postaveného v roce 1782, kdy Amarapura bylo královské
hlavní město. Navštívíme také tradiční hedvábnou dílnu
• Společná večeře v restauraci Ko´s Kitchen Restaurant, návrat do hotelu a nocleh
⑥ den, úterý, 21. 11.
snídaně, večeře
• V brzkých ranních hodinách odjezd do přístavu v Mandalay
• Nalodění na turistickou loď a celodenní plavba po řece Iravádí do města Bagan
• Během této 10 hodinové plavby budete mít možnost si vychutnat nádherné scenérie a pobřeží jedné
z největších řek jihovýchodní Asie
• Na lodi je možné si zakoupit občerstvení i jednoduchý oběd
• V podvečer příjezd do Baganu, který proslul jako Ankgor Wat Barmy a kde se dodnes nachází zhruba 3 tisíce
chrámů a stúp na ploše o skoro 70 km čtverečních
• Po příjezdu odjezd do hotelu
• Ubytování, večere v hotelu a nocleh
⑦ den, středa 22. 11.
snídaně, večeře
• Ráno snídaně v hotelu
• Po snídani návštěva tradičního tržiště Nyaung Oo Market
• Poté prohlídka chrámů a pagod Baganu, včetně pagody Shwezigon, postavené králem Anawrahta Ou na
začátku 11. století. Na planině se nachází tisíce stúp a chrámů z období 11.–13. století
• Návštěva Gu Byanuk Gyi, odkud se nám naskytne krásný panoramatický výhled na chrámové stavby a hlavně
na chrám Ananda se čtyřmi stojícími Buddhy
• Návštěva řemeslné dílny v blízkosti vesnice Myinkaba
• Dále budeme pokračovat k chrámu Manuha postaveném v roce 1059
• V podvečer prozkoumáme chrám Myingaba Gu Byaukgyi, jehož nástěnné malby jsou zapsány na seznamu
UNESCO a na západ slunce si počkáme nad řekou Iravádí
• Transfer do hotelu, večeře v restauraci Garden Nanda Restaurant
• Návrat do hotelu a nocleh
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⑧ den, čtvrtek 23.11.
snídaně, večeře
• Před snídani fakultativně let balonem nad starověkým městem Bagan. Budete mít jedinečnou příležitost
spatřit tisíce let staré pagody z ptačí perspektivy. Let při rozbřesku trvá necelou hodinu a je možné ho
uskutečnit, pokud vítr nepřesáhne 24 km/h, poté návrat do hotelu a snídaně
• Po snídani návštěva chrámu Tayokepyay ve vesnici Min Nan Thu. Chrámy Phaya Thone Zu a Nandamanya
jsou známé svými nádhernými nástěnnými malbami a spolu s jeskynním klášterem ze 13. století Kyat Kan
tvoří významné meditační útočiště v Baganu
• V odpoledních hodinách vám umožní exkurze do zemědělských vesnic kolem Baganu nahlédnout do
venkovského života místních lidí
• V pozdním odpoledni vás vezme do chrámových lokalit povoz tažený voly mimo známé, vyšlapané stezky.
Zažijete tak tradiční, stále běžně používaný způsob cestování a dopravy venkovského lidu Myanmaru
• Večeře bude zajištěna v restauraci Sunset Garden Restaurant
• Po večeři návrat do hotelu a nocleh
⑨ den, pátek 24. 11.
snídaně, večeře
• Snídaně v hotelu
• Po snídani transfer na letiště pro vnitrostátní let do města Heho
• Po příletu transfer do městečka Pindaya, návštěva řemeslné dílny Shan na výrobu deštníků
• Prohlídka buddhistického poutního místa Pindaya, kde se nalézá bezmála 9 tisíc pozlacených soch Buddhy,
v nejrůznějších velikostech i pozicích, a také z nejrůznějších materiálů: z bronzu, dřeva, sádry, mramoru,
kamene; do některých zákoutí jeskyní je vstup možný jen po čtyřech
• Poté budeme pokračovat do městečka Kalaw na nádhernou vyhlídku na okraji náhorní plošiny Shan v kraji
s malebnými starými domy a romantickými výhledy do okolí
• Individuální oběd v místní vyhlášené restauraci
• Ve večerních hodinách si počkáme na západ slunce nad místním klášterem na vrcholu kopce
• Příjezd do hotelu, ubytování, večeře a nocleh
⑩ den, sobota 25. 11.
snídaně, večeře
• Snídaně v hotelu
• Po snídani se vydáme do přístavu Nyaung Shwe, nalodíme se na člun a strávíme celý den na lodi na jezeře
Inle. Jezero Inle je jedním ze zázraků přírody a nemůžeme jeho návštěvu vynechat. Uprostřed pohoří se
najednou objevuje naprostá rovina, kde se do délky 22 kilometrů a šířky 11 kilometrů rozprostírá zmiňované
jezero. Jezero je sevřeno horami v kotlině, která je díky dostatku vody velmi úrodná. Není divu, že je jezero
obydleno, žijí zde lidé převážně národnosti Intha, kteří patří k tzv. tibetsko-barmské etnické větvi. Mezi
sebou hovoří archaickým dialektem barmštiny a z hlediska náboženského jsou Buddhisté
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• Během plavby potkáme místní rybáře, kteří k veslování používají nohu, protože přejet celé jezero na délku je
vysilující a pohánění pádla nohou dá odpočinout rukám a současně v noze je i větší síla. Z výšky také rybář
dobře vidí, kde rostou vodní hyacinty a kde plavou ostrůvky z rostlin, kterým je lepší se vyhnout. A nakonec
při chytání ryb je lépe vidět do vody, kde by se mohly ryby schovávat
• Při plavbě uvidíme také plovoucí zahrady, vesnice, rybáře a obchodníky
• Navštívíme též pagodu Phaung Daw Oo a tkalcovskou vesnici Inpaw Khon
• Večeře bude zajištěna v místní restauraci
• Poté odjezd do hotelu, ubytování, večeře a nocleh
⑪ den, neděle 26. 11.
snídaně, večeře
• Před snídaní doporučujeme fakultativně absolvovat let balónem nad jezerem. Jedná se o jeden
z nejkrásnějších zážitků celé cesty a tento let vřele doporučujeme
• Po snídani návštěva místního trhu v regionu Inle, navštívíme zlatnickou stříbrnickou dílnu ve vesnici Ywama,
dále uvidíme výrobu doutníků a lodí ve vesnici Nan Pan
• Na palubě lodi se dostaneme k západnímu břehu jezera Inle, kde se nachází začátek schodišťové cesty
vedoucí k dobře skrytému komplexu Inn Dein Pagoda
• Na lodi budeme pokračovat k jednomu z nejstarších klášterů na jezeře: Nga Phe Kyaung, kde se uvnitř
velkého dřevěného meditačního sálu nachází více než 200 let stará socha Buddhy
• Návrat do hotelu, večeře a nocleh
⑫ den, pondělí 27. 11.
snídaně, večeře
• Po snídani transfer na letiště Heho, přelet do města Rangún
• Po příjezdu transfer do hotelu, ubytování v hotelu, kde budeme mít k dispozici pokoje až do odjezdu na
letiště
• V odpoledních hodinách si prohlídneme město Rangún, na jehož tržištích najdeme stovky potravin, oděvů,
řemesel a obchody s drahokamy
• Závěrečná večeře bude zajištěna v restauraci L´Opera Restaurant
• Po večeři transfer na letiště v Rangúnu
⑬ den, úterý 28. 11.
• V 01:50 odlet z Myanmaru se společností Emirates
• Přestup v Dubaji, přílet do Prahy ve 12:40
• Konec služeb cestovní kanceláře IITours
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na případnou změnu hotelu ve stejné kategorii nebo úpravu
programových dní.
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Celková cena
Cena za osobu v dvoulůžkovém pokoji:

79 980 Kč

Cena zahrnuje:
 Letenku Praha - Dubaj - Rangún - Dubaj - Praha (se společností Emirates)
 Veškeré palivové a letištní poplatky
 Místní přelety (Rangún–Mandalay, Bagan–Heho, Heho–Rangún)
 10x ubytování se snídaní v uvedených hotelech (viz níže)
 11x večeře v hotelích nebo místních restauracích
 Transfery klimatizovaným autobusem/ minivany dle programu
 Vstupy, výlety a exkurze dle programu
 Plavba lodí (Mandalay–Bagan)
 Služby místních anglicky mluvících průvodců v jednotlivých oblastech
 Služby česky mluvícího průvodce po celou dobu pobytu
 Vstupní vízum do Myanmaru
 Odletovou taxu na mezinárodním letišti v Rangúnu
 Pitnou vodu při transferech
 Ubytování v hotelu v Dubaji na cestě do Myanmaru
 Zajištění pokojů na poslední den před odletem v Rangúnu
 Komplexní cestovní pojištění
Cena nezahrnuje:
 Obědy a večeře, které nejsou výše uvedené
 Fakultativní let balonem nad Baganem a jezerem Inle (300 USD na osobu a let)
 Příplatek za SGL ubytování v hotelech (17 890 Kč za osobu a cestu)
 Spropitné pro místní průvodce a řidiče (odhadujeme zhruba na 20 USD za cestu)
 Vše, co není výše přesně specifikováno

Ubytování
Rangún
Mandalay
Bagan
Kalaw
Nyaung Shwe

2 noci
2 noci
3 noci
1 noc
2 noci

Chatrium Hotel Royal Lake 5*
Bagan King Hotel 4*
Amazing hotel 4*
Kalaw Princess Hotel 3*
Ananta Inle Resort 4*

www.chatrium.com
www.bagankinghotel.com
www.bagangolfresort.net
www.kalawprincesshotelmyanmar.com
www.anantainle.com

CK IITours • www.iitours.cz • +420 270 005 000

