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Kedves Utazó!
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A
Yourdestination nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer. Fő területünk
Ázsia, annak is az a része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer
fokozatos bővül. Ma már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott
magyar nyelvű utazási ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással.
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a
helyszínen vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak
minőségi) honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi
idegenvezetők. Arról, hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes
ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu
A legtöbb anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa.
Uticélként pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.
Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal is. És nem csak Vietnamban! ÁZSIA
MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program blokkokat tartalmaz, amelyek
valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat,
nyaralást.
Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei
kulturális körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána”
programblokkokkal, amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk
programjai nyaralásai is beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni
útként a különböző programok és modulok "beszúrhatók"!
Erre példa ez a rövid programösszeállítás is: Ázsia ősi lelkének bemutatása: Mianmar (Burma)
programjaink önálló útként vagy egy egyéni/kiscsoportos körút elejére-végére illesztve.

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnami anyagaink,
napra készen, itt találhatók:
http://www.vietnamiut.hu

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@vietnamiut.hu
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ÁZSIA LELKE - MIANMAR (BURMA) MAGYARUL IS

MITŐL MÁSAK ÚTJAINK, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI KÖRÚT?
Burmai útjaink igazi „bennfentes”, kulturális utak. Magyar csoportvezetőink sem hagyományos
értelemben vett idegenvezetők. Gyermekkoruk óta lelkes hívei, kutatói Ázsia kultúrájának és történelmének.
Van köztük Buddhista szerzetes, Ázsiával foglalkozó bölcsész is. Igazán jól ismerik Burma (Mianmar)
kultúráját, történelmét és mai életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre
szóló élményt tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.
Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat sem.
Ki tudja hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen
éppen milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van
otthon” évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani a városban azon az estén. Önökkel
lesz az út során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb megoldás.
Nyughatatlan emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele tölteni az
estéket is.
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SZÁLLODÁK, SZOLGÁLTATÁSOK
Nem a üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire tervezzük útjainkat.
Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) szállásokat ajánlunk,
hanem a hely „hotspot”-jában. Ott ahonnan az este látnivalói könnyen elérhetők, illetve ahonnan a legszebb
a kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális építészet alkotása.
A katalógusban található utak során használt szállodáink listája az alábbi:
Város
Yangon
Mandalay
Monywa
Bagan
Inle
Ngapali
Pindaya
Kalaw
Kyaikhtiyo
Yasaki

HOTEL
Grand United Ahlone Hotel
Victoria Palace Hotel
Win Unity Resort Hotel
Su Tine San Royal Palace Hotel
Sky Lake Inle Resort
Amata Ngapali Resort
Conqueror Resort Hotel
Kalaw Heritage Hotel
Mountain Top Hotel
Buddhist Monastry

Néhány kép szállásainkról, ízelítőként.

MIANMAR ÚTBA ESIK JÖVET-MENET!
Ázsia más régióiba utazó kedves vendégeink repülési útvonalába legtöbbször beleesik Mianmar
csodálatos földje. Ha már így van, mért ne szakítanák meg pár napra az utat és ismerkednének meg
"Ázsia Lelke" csodáival is? Ezért aztán vannak olyan mianmari (burmai( programjaink, amik remekül
belefűzhetők egy nagyobb ázsiai utazásba. Ma már Mianmar is ASIA MOSAIC TOURS programjaink
része. Minden programunk beilleszthető, de különösen ajánljuk erre az MB-01 Útközben Burma
programunkat.
Tegyen hozzá pár napot az utazáshoz és nézze meg Ázsia egyéb csodáit is! Segítünk
Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott programot. Várjuk Önt a
repülőtéren, végigvezetjük Ázsia csodás helyein. Ezeket a programokat választhatja privát
programként is; úgy hogy csatlakozik valamelyik szervezett kiscsoportos utunkhoz, vagy a
körút végén egyéni barangolásra indul.
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Induljon haza pár nappal később és pihenjen egy nagyot Vietnam, Kambodzsa,
Thaiföld vagy Mianmar legszebb üdülőhelyein! Helyi idegenvezetőink segítenek Önnek
összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott nyaralást. Várja Önt a repülőtéren és
vissza is viszi a nyaralás után. Szükség esetén elkiséri Önt a helyi programokra is.
Természetesen szívesen segítünk a legkellemesebb üdülő-szálloda kiválasztásában is.

Jelenlegi - és egyre bővülő - körút, helyi program és nyaralási csomagjaink részletes
anyagait itt találja meg:
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok/

ÁRAK, INDULÁSI IDŐPONTOK
Tervezett indulás napja YANGON-ból bármelyik program esetén
2019 - 2020 első félév
Egyéni indulási időpont angol vagy magyar nyelven: a körúthoz hangolva, előzetes egyeztetés alapján
Csoportos úthoz illesztve, magyar vagy angol nyelven: előzetes egyeztetés alapján, a körúthoz illesztve.
Egyéni utazás részeként magyar vagy angol nyelven: az utitervbe illesztve, egyeztetés alapján.
Az a legjobb, ha részletesen megbeszéljük a lehetőségeket… Lépjen kapcsolatba velünk!
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MB-01 Út közben Burma - Belépő Ázsiába
Csoport méret - árak USD/fő
Program specifikáció
Angol idegenvezetéssel
Magyar csoportvezetéssel

2-3 fő

4 - 7 fő

8-9 fő

10(+) fő

egyágyas
felár

kérjen
árajánlatot!

1385
1595

1310
1415

1280
1365

190
190

MB-02 Burmai pillanatok - klasszikus körút
Csoport méret - árak USD/fő
Program specifikáció

2-3 fő

4 - 7 fő

8-9 fő

10(+) fő

egyágyas
felár

Angol idegenvezetéssel

kérjen
árajánlatot!

1645
1925

1575
1715

1520
1635

295
295

Magyar csoportvezetéssel

MB-03 Burma kincsei - kulturális körút
Csoport méret - árak USD/fő
Program specifikáció

2-3 fő

4 - 7 fő

8-9 fő

10(+) fő

egyágyas
felár

Angol idegenvezetéssel

kérjen
árajánlatot!

1955
2495

1840
2265

1710
2060

475
475

Magyar csoportvezetéssel

MB-04 Burma legjava – Nagykörút nyaralással Ngapaliban
Csoport méret - árak USD/fő
Program specifikáció

2-3 fő

4 - 7 fő

8-9 fő

10(+) fő

egyágyas
felár

Angol idegenvezetéssel

kérjen
árajánlatot!

2600
3245

2590
2665

2510
2540

760
760

Magyar csoportvezetéssel

MB-05 Burmai kalandozások - körút hegyi törzsekkel
Csoport méret - árak USD/fő
Program specifikáció

2-3 fő

4 - 7 fő

8-9 fő

10(+) fő

egyágyas
felár

Angol idegenvezetéssel

kérjen
árajánlatot!

1855
2435

1740
2130

1710
2040

420
420

Magyar csoportvezetéssel
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A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA:
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is
tartalmazza.
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során
+ A programhoz tartozó belső repülőjegyek (max 20kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyás
utasonként.)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.

A PROGRAMOK ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezéséhez
. Magyar csoportvezető nemzetközi repjegye, ha szökséges. Ha a csoportvezetó a program indulásakor már a
helyszínen tartózkodik, többletköltség nincs.
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díjak
- Borravaló az idegenvezetőnek (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). Helyszínen fizetendő költség.
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:
-

A teljes ár 30%-a a program megrendelésekor (szerződéskötéskor) első részletként, beleértve a
választott kiegészítések költségét is.
A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 40. napig.

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik.
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ELÖLJÁRÓBAN: BURMA NEM OLYAN…
Egy régóta dédelgetett ötletem vállt valóra az idén. Burma is bekerült
az utaztatási portfóliónkba. Egyenlőre „csak” négy különböző
hosszúságú és kínálatú út. De, ezek mind kapcsolhatók már üzemelő
vietnami, thaiföldi, kambodzsai, laoszi, kínai és japán útjainkhoz,
nyaralásainkhoz. Azonban van itt valami, ami miatt ez a szemészes
bevezető is megszületett. Burma igazából Ázsia lelke és Burma
egyszerűen nem olyan, mint akármelyik másik ázsiai ország.
A történet egyszerű: évtizedes thaiföldi létem
során háromhavonta frissíteni kellett az üzleti
vízumomat. Lehetett volna a helyi irodában is,
de én inkább kivettem egy kis szabadságot és
mindig elugrottam egy kis vízum frissítésre
Burmába. Phuketről Ranong csak pár óra és
onnan csak egy kis üdítő hajókázás a tengeren át
Kawthoungba. Hetente többszö is van ilyen
járat. Nagyon jó ürügy volt ez egy kis menekülésre. Mindig kivettem egy némi szabit és legalább négy
napot, de gyakran nyolcat is eltöltöttem burmai barangolással, három havonta, tíz éven át. (Ráadásul féláron
tudtam bevásárolni és visszafelé dugig telepakolni a minibusz hátulját. Így tehát nagyon is ingyen jött ki a
barangolás…)
Hihetetlenül élveztem ezeket az utakat és rengeteg információt, az ősi kultúra ma is élő elemeit, az igazi
mindennapi életet szívtam magamba. És valami különlegeset is, ami nemcsak az odautazók, de az ott élők
nagy része elől is szigorúan el van zárva. Ez a buddhista monostorok belső világa. Buddhistaként nem illene
büszkének lenni, de én azért ezt ezt nem tudom megállni: A Songshan Shaolin Templom 32-ik generációja
tagjaként mindenhol szeretettel fogadnak testvéreim. Így ezeken az utakon is mindig valamelyik
monostorban éltem és részt is vettem a szerzetesi közösség mindennapi életében. A megnyíló sok-sok zárt
ajtó, a szerzeten kívüli emberek elől elzárt könyvtárak fantasztikus kulturális kincseinek tanulmányozása, a
sok-sok hihetetlenül élménygazdag beszélgetés során szerzett különleges információim és bizonyára
megnövekedett személyes tudásom is segíthet talán, hogy nemcsak sima turistautakra tudjam invitálni
azokat, akik vendégeink lesznek ezeken a burmai utakon, hanem valami egyedit valami igazi „Ázsia lelke”
többletet is tudjak adni nekik.

Következzenek hát a burmai barangolások nyomán összeállított programok.. Egy kis „Ázsia lelke”
mindenkinek…..
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MB01 – ÚT KÖZBEN BURMA - BELÉPŐ ÁZSIÁBA
Ez a körút egy igazi belépő, első belépő Ázsia mesés világába! Rövid ugyan, de bepillantást enged Mianmar
(leánykori nevén: Burma) csodálatos természeti és kulturális kincseibe. Emellett lehetővé teszi, hogy igazi
minőséget, keleti kényelmet biztosíthassunk - garantált és megfizethető áron - utasainknak.
Burma útba esik jövet-menet Ázsiába utazó kedves vendégeinknek. Minden általunk ajánlott légitársaságnak
vannak olyan járatai, amik megállnak útban Ázsia egyéb csodái felé, vagy éppen a visszaúton. Csak egy
(általában) ingyenes "stop over" az általunk adott repülőjegyben és máris eltölthet jó pár napot Burma
fantasztikus vidékein! Ilyen "útközben" programhoz találtuk ki ezt a rövid programot. Yangonból indulunk
és a végén ide is térünk vissza, hogy tovább repülhessünk.(Persze az út, ha kevés az időnk, önálló körútként
is elképzelhető...).
A körút során ”végigmegyünk” a Burma “must see” látnivalóinak legjaván és megnézzük:
Yangon-t, a Kelet kertvárosát és egyben Burma kapuját,
Bagan-t, Ázsia sok évezredes történelmének leggazdagabb archeológiai emlékhelyét,
Mandalay-t az ékkövek városát, a mon királyság hajdani fővárosának emlékeit,
az Inle tó békés és nyugodt vizeinek és környékének természeti csodáit.
Elég sűrű ez a program, de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan
látnivalókat, Burma igazi érdekességeit, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat, és amik az
ország igazi kincsei. Több helyen is ellátogatunk kis falvakba, a vidéki élet felfedezésére; meglátogatjuk a
még ma is élő ősi mesterségek műhelyeit. És ez mind csak Önön múlik! Az egyéni vagy kiscsoportos út
lehetővé teszi, hogy ezeket a különleges helyeket az Ön igényei szerint illesszük be a programba.
Beépített gasztro túra: Burmai útjaink során gyakorlatilag teljes ellátás van és nem véletlenül! A modern
burmai konyha elsősorban az ország különböző régióinak jól elkülöníthető, különleges ízvilágú egyedi
konyháiból áll, amelyekre a szomszédos különösen Kína, India és Thaiföld konyhái is hatottak az elmúlt
évszázadok során. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végigmegyünk az országon, mindennap
más és más helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket.

Rövid utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában
2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás az 2200 templom földjén
3.nap: Bagan – Mandaly : Az ékkövek városa és a királyság emlékei
4.nap: Mandalay – Heho – Inle tó: a Shan hegység zöldje és Intha élet a tavon
5.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Piaci mászkálós és yangoni utcai élete
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Részletes utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában (D)
Délelőtti vagy kora délutáni Yangon nemzetközi repterére, majd
transzfer a szállodába. A repülőút fáradalmait érdemes egy kis
pihenéssel feledtetni. Utána indul egész délutános, estés városnéző
programunk Yangon szívébe: A Kelet kertvárosába, ahogyan a
koloniális időkben nevezték. A XIX. század végére felépült
belváros, hatalmas parkjaival, a gyarmati stílusú épületek közé
beékelődő tradicionális faházaival remek kezdet egy burmai
látogatáshoz.

Természetesen Yangon „igazi” kulturális látványosságait is
megtekintjük. Nevezhetjük ezt yangoni pagoda programnak is.
Először az óváros közepében fekvő majdnem 2000 éves Sule
Pagodát látogatjuk meg. Ezután Burma leghatalmasabb fekvő
Buddha szobrának otthont adó Chauktatgyi Pagoda csodálatos
termei következnek. A trópusokon hamar sötétedik, azért a mai
látogatás legszebb része már a trópusi estében következik: a
Shwedagon Pagoda. A legendák szerint majdnem 2500 éves és a
reflektorok fényében ragyogó arany sztupája Burmai Buddhizmus szíve. A központi sztupát széles udvarok,
tucatnyi. aranytól ragyogó, színes festményekkel borított épület; és sok-sok gyönyörűen faragott szobor
övezi. A hely mindig forgalmas, imádkozó és áldozatot bemutató hívek százai nyüzsögnek az udvarokon,
szentélyekben. A pagoda meglátogatása után vacsorázni megyünk, hogy az ízletes burmai konyha első
remekeivel is talákozhassunk.
Vacsora után jó program lehet Yangon éjszakai életének
felderítése. Az óváros az éjszakai élet központja, rengeteg
vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk is az óvároshoz
esik közel, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.
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2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás a 2.200 templom földjén (B,L,D)
Korai reggeli után elrepülünk Közép-Mianmar legszebb helyére,
az Irrawaddy folyó partján fekvő Baganba, a hajdani Bagani
királyság fővárosába. A X.-XII.- században a környéket (és az
akkor Burma jó részét) uraló buddhista királyság valami
csodálatosat alkotott. 13.000 sztupát, pagodát, templomi épületet
és szentélyt épített fel rövid virágzása alatt a folyó síkságán.
Amikor eljött a vég Kubiláj kán seregének formájában, ebből sok
ezret beépítettek a városfalba a védelem megerősítésére. Ez sem
jött be és a királyság elbukott. Így ma már csak a dicső múlt tájon
elszórtan fekvő 2.200 emlékét tekinthetjük meg.
A reptérre érkezés után bejelentkezünk a szállodába és azonnal el
is indulunk egész napos barangolásunkra Bagan leghíresebb
templomaiban és pagodáiba. Sétánkat a Nyaung Oo piacon
kezdjük. Innen megyünk az Anawrahta király által a 11. század
elején vallási szentélyként épített Shwezigon pagodába.
Következő
állomásunk
Kyansittha
király
mesterműve, a Thatbyinnyu Templom, korai buddhista vallási
építészeti pompás példája és Bagan legmagasabb épülete,
a Htilominlo és az Ananda Templom. Koradélután útközben
megállunk egy lakk tárgyakat készítő több száz éves
manufaktúrában, majd sorra látogatjuk a délutáni templomtúra további állomásait, köztük a Manuha
templomot és a Myingabar Gubyaugyi-templomot. Mindegyik egy-egy különlegesség, építészetük
gyökeresen eltér egymástól. Általuk tudjuk bemutatni Bagan kultúrájának fejlődését a kezdetek vallási
festményeitől a folyamatos hindu hatás épületformáló változásain át a kiteljesedett buddhista
templomépítészet leggyönyörűbb, a templomok oszlopaiba-falaiba vésett faragásaiig és szent szobraiig.

Az egész napos és szellemileg nagyon kimerítő séta után, érünk el
bagani történelmi barangolás csúcspontjához. Ez nem más, mint a
naplemente látványa a templomvidék és a kanyargó Irrawaddy
felett. Ezt a legjobb helyről, a Buphaya vagy a Shwesandaw
Pagoda csúcsáról csodálhatjuk meg. Az épületek csúcsáról
minden irányban körülvesz ez az elmondhatatlan gyönyörűség.
Igazán bakancslista első helyes látnivaló.
A naplemente után visszatérünk a városba és egy remek helyi
vacsora zárja a nap programját.
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3.nap: Bagan – Mandaly : Az ékkövek városa és a királyság emlékei (B,L,D)
Reggeli után indulunk és ismét repülünk. Mai uticélunk Mandaly.
Megérkezés után bejelentkezünk és máris indulunk egész napos
városnézésünkre. Mandalay helyén már vagy 2500 is állt egy
kisváros amelynek jelentéktelen élete gyökeresen megváltozott
1857-ben. Abban az évben választotta Mindon király éppen ismét
felvirágzó királysága fővárosának. Beleadtak apait-anyait az
építkezésekbe és hamarosan egy nyüzsgő nagyváros állt a régi
kisváros helyén. A királyságot ugyan az angolok bekebelezték az
1880-as évek végére, de a város megmaradt. Mára már nyüzsgő
kereskedelmi központ és híres kulturális emlékhely.
Városnéző túránk első állomása a Mahamuni Pagoda, Burma
egyik híres zarándokhelye. A templomban lévő Buddha szobor, a
mester életében róla készült 5 szobor egyike. Innen tovább
megyünk és átváltunk egy kis "kereskedelmi" városnézésre.
Meglátogatjuk a hagyományos árukban bővelkedő Zegyo piacot
és néhány kézműves manufaktúrát ahol még mindig művészi
igénnyel készülnek a szövött és hímzett ruhaanyagok, kárpitok; a
híres burmai kókusz cukorka, a dúsan faragott bambusz legyezők.
Ebéd után továbbindulunk és elsőként az a "Királyi házat", az
aranyfüst lemezekkel borított Ein Daw Yar Pagoda 35 méteres
sztupáját látogatjuk meg. Két remek és lélegzetelállító szent épületegyüttes, az Atumahsi kolostor és a
Shwenandaw kolostor (Arany palota) következik ezután.

A következő helyszín a Kutodaw Pagoda, a "Királyi Érdem
temploma", ami egyben a világ legnagyobb könyve is. Mindon
király parancsára kezdték építeni 1857-ben, hogy Buddha tanai ne
veszhessenek el az idők folyamán és minden újabb generáció
számára is hozzáférhetők legyenek. A nyolc évnyi szorgos munka
eredményeként elkészült a "könyv". A Kutodaw sztupáját övező
729 szentély kőtábláin a theravada buddhizmus szent kánonának,
a Tipitakának teljes szövege olvasható. A nap zárásaként a
Mandalay hegy csúcsáról figyelhetjük meg a négy folyóval
határolt város naplementéjét. Az estét egy jó vacsorával zárjuk a belvárosban.
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4.nap: Mandalay – Heho – Inle tó: a Shan hegység zöldje és Intha élet a tavon (B,L,D)
A rengeteg történelmi látogatás után, utunkat Burma természeti
szépségeinek felvillantásával zárjuk. Reggeli után elrepülünk
Hehóba Észak-Burmába. Innen autóval folytatjuk utunkat mai
uticélunk, a Shan hegység felföldjén kb. 800m tengerszint feletti
magasságban fekvő Inle tóhoz, ami. Burma második legnagyobb
természetes tava. Az érintetlen természet fennséges látványa, a tó
nyugodt vize és a Shan hegység háttérben kéklő és a vízen
tükröződő csúcsai fognak felejthetetlen látványt nyújtani a mai
napon (estén, másnap hajnalban...).

Nyaung Shwe lesz szárazföldi utunk végállomása. Itt csónakba szállunk és a tó
vizén lebegő szállodánkhoz lapátolunk a tó vizén. Innentől kezdve másnap
hajnalig megkíméljük lábainkat, mindenhová csónakkal megyünk.
Bejelentkezünk, majd megkezdjük estig tartó tavi barangolásunkat.

A tó lakói a Inthe kisebbség tagjai. A törzs mintegy 60.000 tagja
a tó vízén úszó vagy a tómeder talajába vert cölöpök tetején
gubbasztó álló házakban és a tópart falvaiban él. Emberemlékezet
óta itt élnek és halászattal foglalkoznak. Változatlanul megőrizték
kultúrájukat és életmódjukat. Ők lesznek segítségünkre a
kiránduláson, az ő csónakjaikkal járjuk körbe a tavat.
Természetesen a környék izgalmas látnivalói is sorra
kerülnek.
Phaungdaw Oo Pagoda-ba, a Nga Hpe
Kyaung kolostorba és híres úszó kertjeibe (Az Ugráló Macskák
Kolostoraként is ismert).

Természetesen ellátogatunk a vízen úszó falvakba is,
beleláthatunk mindennapi életükbe. Külön érdekesség a sekély tó
vizén gólyalábakon halászó; az egy lábon álló és hatalmas
varsáikat másik lábukkal tartó
halászok munkájának
megfigyelése is. Remek lehetőség ez izgalmas fotók készítésére is.
A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a naplemente a
tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen de egy életre megmaradó
emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba visszatérve
megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs, csak pihenünk.
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5.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Piaci mászkálós és yangoni utcai élete (B)
Ez az utolsó nap a Burma “Expressz” programban. Reggeli után
visszarepülünk Yangonba és a város érdekességei közt töltjük a
napot sétálós-bevásárlós programokkal az elutazásig. A
megérkezés után meglátogatjuk a Bogyoke Aung San Piacot
(Scott's Market, Aung San tábornok piac), Yangon legnagyobb,
legnyüzsgőbb piacát. Itt egyszerűen minden kapható amit
Burmából hazavinni érdemes.

A tényleges program azonban a továbbutazás időpontjától függ.
Mire ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan tud ajánlani
programokat erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a saját
kívánságai szerint. Van is miből, mert Yangon és közvetlen
környéke rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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MB02 – BURMAI PILLANATOK – KLASSZIKUS KÖRÚT
Ez a körút egy igazi, tömény kulturális körút Ázsia lelke, Burma tájain. Nem több, mint 8 nap, de mélyebb
bepillantást enged Mianmar (leánykori nevén: Burma) csodálatos természeti és kulturális kincseibe, mint a
szokásos, hagyományos irodák által szervezett körút. Emellett lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti
kényelmet biztosíthassunk - garantált és megfizethető áron - utasainknak.
Burma útba esik jövet-menet Ázsiába utazó kedves vendégeinknek. Minden általunk ajánlott légitársaságnak
vannak olyan járatai, amik megállnak útban Ázsia egyéb csodái felé, vagy éppen a visszaúton. Csak egy
(általában) ingyenes "stop over" az általunk adott repülőjegyben és máris eltölthet jó pár napot Burma
fantasztikus vidékein! Ilyen "útközben" programhoz is teljesen jó az a program, de ez a legrövidebb és
mégis teljes teljes burmai körutunk. Yangonból indulunk és a végén ide is térünk vissza, közben a
meglátogatott helyek "mélyére is bepillantunk. Bagan és Mandalay is több nap lesz, hogy ellátogathassunk a
két híres történelmi helyszín körynékére is.
A körút során ”végigmegyünk” a Burma “must see” látnivalóinak legjaván és megnézzük:
Yangon-t, a Kelet kertvárosát és egyben Burma kapuját,
Bagan-t, Ázsia sok évezredes történelmének leggazdagabb archeológiai emlékhelyét,
Mandalay-t az ékkövek városát, a mon királyság hajdani fővárosának emlékeit,
Amarapurá-t a halhatatlanok városát,
Sagaing-ot, a győzelem városát,
Mingun-t, a félbehagyott óriás lelőhelyét,
a Shan hegységet és az Inle tó békés és nyugodt vizeinek és környékének természeti csodáit.
Elég sűrű ez a program, de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan
látnivalókat, Burma igazi érdekességeit, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat, és amik az
ország igazi kincsei. Több helyen is ellátogatunk kis falvakba, a vidéki élet felfedezésére; meglátogatjuk a
még ma is élő ősi mesterségek műhelyeit. És ez mind csak Önön múlik! Az egyéni vagy kiscsoportos út
lehetővé teszi, hogy ezeket a különleges helyeket az Ön igényei szerint illesszük be a programba.Beépített
gasztro túra: Burmai útjaink során gyakorlatilag teljes ellátás van és nem véletlenül! A modern burmai
konyha elsősorban az ország különböző régióinak jól elkülöníthető, különleges ízvilágú egyedi konyháiból
áll, amelyekre a szomszédos különösen Kína, India és Thaiföld konyhái is hatottak az elmúlt évszázadok
során. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végigmegyünk az országon, mindennap más és más
helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket.

Rövid utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában
2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás az 2.200 templom földjén
3.nap: Bagan és környéke - alkonyati lebegés
4.nap: Bagan – Mandaly - út közben Amarapura és Sagaing
5.nap: Mandalay az ékkövek városa és Mingun félbehagyot óriása
6.nap: Mandalay – Heho – Inle tó: a Shan hegység zöldje és Intha élet a tavon
7.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Yangon a keleti kertek városa
8.nap: mászkálós és vásárlós nap Yangon óvárosában – elutazás

Mianmar – Burma: körutak, programok, nyaralások 15. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber): +36706239513

Részletes utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában (D)
Délelőtti vagy kora délutáni Yangon nemzetközi repterére, majd
transzfer a szállodába. A repülőút fáradalmait érdemes egy kis
pihenéssel feledtetni. Utána indul egész délutános, estés városnéző
programunk Yangon szívébe: A Kelet kertvárosába, ahogyan a
koloniális időkben nevezték. A XIX. század végére felépült
belváros, hatalmas parkjaival, a gyarmati stílusú épületek közé
beékelődő tradicionális faházaival remek kezdet egy burmai
látogatáshoz.

Természetesen Yangon „igazi” kulturális látványosságait is
megtekintjük. Nevezhetjük ezt yangoni pagoda programnak is.
Először az óváros közepében fekvő majdnem 2000 éves Sule
Pagodát látogatjuk meg. Ezután Burma leghatalmasabb fekvő
Buddha szobrának otthont adó Chauktatgyi Pagoda csodálatos
termei következnek. A trópusokon hamar sötétedik, azért a mai
látogatás legszebb része már a trópusi estében következik: a
Shwedagon Pagoda. A legendák szerint majdnem 2500 éves és a
reflektorok fényében ragyogó arany sztupája Burmai Buddhizmus szíve. A központi sztupát széles udvarok,
tucatnyi. aranytól ragyogó, színes festményekkel borított épület; és sok-sok gyönyörűen faragott szobor
övezi. A hely mindig forgalmas, imádkozó és áldozatot bemutató hívek százai nyüzsögnek az udvarokon,
szentélyekben. A pagoda meglátogatása után vacsorázni megyünk, hogy az ízletes burmai konyha első
remekeivel is talákozhassunk.
Vacsora után jó program lehet Yangon éjszakai életének
felderítése. Az óváros az éjszakai élet központja, rengeteg
vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk is az óvároshoz
esik közel, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.
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2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás a 2.200 templom földjén (B,L,D)
Korai reggeli után elrepülünk Közép-Mianmar legszebb helyére,
az Irrawaddy folyó partján fekvő Baganba, a hajdani Bagani
királyság fővárosába. A X.-XII.- században a környéket (és az
akkor Burma jó részét) uraló buddhista királyság valami
csodálatosat alkotott. 13.000 sztupát, pagodát, templomi épületet
és szentélyt épített fel rövid virágzása alatt a folyó síkságán.
Amikor eljött a vég Kubiláj kán seregének formájában, ebből sok
ezret beépítettek a városfalba a védelem megerősítésére. Ez sem
jött be és a királyság elbukott. Így ma már csak a dicső múlt tájon
elszórtan fekvő 2.200 emlékét tekinthetjük meg.
A reptérre érkezés után bejelentkezünk a szállodába és azonnal el
is indulunk egész napos barangolásunkra Bagan leghíresebb
templomaiban és pagodáiba. Sétánkat a Nyaung Oo piacon
kezdjük. Innen megyünk az Anawrahta király által a 11. század
elején vallási szentélyként épített Shwezigon pagodába.
Következő
állomásunk
Kyansittha
király
mesterműve, a Thatbyinnyu Templom, korai buddhista vallási
építészeti pompás példája és Bagan legmagasabb épülete,
a Htilominlo és az Ananda Templom. Koradélután útközben
megállunk egy lakk tárgyakat készítő több száz éves
manufaktúrában, majd sorra látogatjuk a délutáni templomtúra további állomásait, köztük a Manuha
templomot és a Myingabar Gubyaugyi-templomot. Mindegyik egy-egy különlegesség, építészetük
gyökeresen eltér egymástól. Általuk tudjuk bemutatni Bagan kultúrájának fejlődését a kezdetek vallási
festményeitől a folyamatos hindu hatás épületformáló változásain át a kiteljesedett buddhista
templomépítészet leggyönyörűbb, a templomok oszlopaiba-falaiba vésett faragásaiig és szent szobraiig.

Az egész napos és szellemileg nagyon kimerítő séta után, érünk el
bagani történelmi barangolás csúcspontjához. Ez nem más, mint a
naplemente látványa a templomvidék és a kanyargó Irrawaddy
felett. Ezt a legjobb helyről, a Buphaya vagy a Shwesandaw
Pagoda csúcsáról csodálhatjuk meg. Az épületek csúcsáról
minden irányban körülvesz ez az elmondhatatlan gyönyörűség.
Igazán bakancslista első helyes látnivaló.
A naplemente után visszatérünk a városba és egy remek helyi
vacsora zárja a nap programját.
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3.nap: Bagan és környéke – alkonyati lebegés (B,L,D)
Reggeli után indulunk egész napos, Bagan környéki, az utak
mentén megbúvó falvakat és a távolabbi pagodákat bemutató
programunkra. A délelőtt során a kanyargós helyi utakon
autózunk a mezőgazdasági vidék kis falvain keresztül. A táj
érdekes és izgalmas, mindenhol a szorgalmas és gondos
földmívelők munkájával találkozhatunk. Több helyen is
megállunk rövidebb ismerkedésekre, fotózásra; majd hosszabb
látogatást teszünk Taung Bi falujában. Itt nemcsak a több
évszázados kis falu utcáin sétálunk és ismerkedünk a falusiak
mindennapi életével, de meglátogatunk egy tésztakészítő családi
üzemet is, ahol a hagyományos módon készülnek a burmai
konyha alapját képező tésztafélék.
Ebéd után folytatjuk barangolásunkat a vidéken. Elsőként
Kyaugu Umin furcsa templomát látogatjuk meg. Érdekessége
abban áll, hogy bár szabadon áll, belseje barlangtemplomot
formáz. Olyan érzés, mintha egy hosszú és keskeny
sziklabarlangon haladnánk végig. Innen a különleges Buddha
ábrázolásairól
híres
és
rendkívül
jó
állapotban
megmaradt, Nagayon templomegyüttes következik.

Késő délután érünk le az Irrawaddy partjára, ahol csónakba és
vízre szállunk és a folyón indulunk vissza Baganba. A csónakból
megfigyelhetjük a folyó mindennapi életét, a halászok munkáját
is. Ez is izgalmas látvány, de a mindennapi gyönyörűség mai a a
naplemente a víz felett. Baganba visszaérve megvacsorázunk és
az este további része szabad.

Van azonban egy másik programzáró lehetőség is, amit a
csónakút helyett választhatunk! Tavasztól őszig és ha nincs erős
szél, választhatjuk (feláras program) a hőlégballonos alkonyati
túrát is a pagoda vidék felett. Ez egy háromnegyed órás lebegés
az égen egy hőlégballon kosarában. Pár száz méter magasan, a
szél fuvallatában lebegünk és sodródunk a pagodákkal sűrűn
teletűzdelt táj felett. A lenyugvó nap vöröses fényében fürdő
épületek, a párában lassan feloldódó táj látványa valami
földöntúli, különleges élmény.
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4.nap: Bagan – Mandaly - út közben Amarapura és Sagaing (B,L,D)
Reggeli után indulunk és ismét repülünk. Mai uticélunk a nap
végén Mandaly. Megérkezés után bejelentkezünk és máris
indulunk egész napos városnézésünkre. Mandalay helyén már
vagy 2500 is állt egy kisváros amelynek jelentéktelen élete
gyökeresen megváltozott 1857-ben. Abban az évben választotta
Mindon király éppen ismét felvirágzó királysága fővárosának.
Beleadtak apait-anyait az építkezésekbe és hamarosan egy
nyüzsgő nagyváros állt a régi kisváros helyén. A királyságot
ugyan az angolok bekebelezték az 1880-as évek végére, de a
város megmaradt. Mára már nyüzsgő kereskedelmi központ és
híres kulturális emlékhely. Mandaly repterén leszállva a napot két fantasztikusan szép hely felfedezésével
töltjük.
A reptérről utunk először Amarapura ősi városába vezet. A város
környékének városai hosszú évszázadokon adták egymás kezébe
a stafétabotot, mint a néha erősödő, néha gyengülő burmai királyi
dinasztiák székhelyei. Így Amarapura is többször volt királyi
székhely. Közben az egymás utáni királyok adományaként sorra
épültek itt is a szebbnél szebb kolostorok, templomok. Először
egy sétát teszünk a hangulatos belvárosban, majd
meglátogatjuk a Mahagundayone Monostort. A létesítmény
Közép-Burma egyik legnagyobb vallási központja és vallási
iskolája. A monostor területére lépve megfigyelhetjük az
étkezőtermekben, tanuló és meditációs termekben, szentélyekben élő szerzetesek és a több száz kisiskolás
novícius életét. Innen a híres U Bein hídhoz megyünk egy kis sétára. Ahogy Amarapura másodszor is
királyi székhellyé vált és felé irányult a környék forgalma, szükségessé vált a Taung Tha Man tó két
partjának összekötése is. A megoldás a világ leghosszabb, tó vizén átívelő, tikfa hídja, ami a hajdani Inwa
királyi palotájának több ezer darabjából épült és még ma is a környék gyalogos forgalmának ütőere a maga
1.200m hosszával.
Sagaing ma Közép-Burma egyik legfontosabb vallási központja.
A XIX.-században egy rövid életű királyság fővárosa volt, majd
pár évszázadig csak vallási központ maradt. A XVIII. században
ismét királyi szákhelyként üzemelt egy ideig. Azonban mint
vallási központnak, fejlődése töretlen maradt és rengeteg csodás
buddhista szent hely, pagoda és meditációs központ épült az
évszázadok során. Utunkon két helyet látogatunk meg itt. Az
első a Sri Lanka-i Mahaceti mintájára épült Kaung Mu Daw
Pagoda. Innen felmegyünk a 240m magas Sagaing Hill-re. Innen a látvány fantasztikus. A hegyen és az
Irrawaddy partja mentén elszórtan épült és a fák közül kibukkanó több tucat pagoda és templom látványa
szemet gyönyörködtető. Innen már csak a szállodánk következik Mandalay-ben, egy jó vacsora és az esti
séta a városban.
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5.nap: Mingun – Mandaly : Az ékkövek városa és Mingun félbehagyot óriása (B,L,D)
Korai reggeli után csónakkirándulást teszünk a közeli Mingunba
és meglátogatjuk a világ legnagyobb buddhista létesítményének
szánt és a buddhizmus szent hegyét a Meru-t formázó
Myatheindan Pagodát. 1861-ben kezdte építtetni Bagyidaw
király legfőbb ágyasának emlékére. A növekvő angol birodalom
megjelenésének köszönhetően félbemaradt terv hatalmas és a
napfényben hófehéren ragyogó pagodája így is lenyűgöző és
elgondolkodtató látvány.
Közelében találjuk a királyi
megalománia meghökkentő példáját a világ legnagyobb fűggő
bronzharangját. A városnézés után visszahajózunk Mandalay-ba
és megkezdjük ottani barangolásunkat.
Mandalay városnéző túránk első állomása a Mahamuni Pagoda,
Burma egyik híres zarándokhelye. A templomban lévő Buddha
szobor, a mester életében róla készült 5 szobor egyike. Innen
tovább megyünk és átváltunk egy kis "kereskedelmi"
városnézésre. Meglátogatjuk a hagyományos árukban bővelkedő
Zegyo piacot és néhány kézműves manufaktúrát ahol még mindig
művészi igénnyel készülnek a szövött és hímzett ruhaanyagok,
kárpitok; a híres burmai kókusz cukorka, a dúsan faragott
bambusz legyezők. Ebéd után továbbindulunk és elsőként az a
"Királyi házat", az aranyfüst lemezekkel borított Ein Daw Yar
Pagoda 35 méteres sztupáját látogatjuk meg. Két remek és lélegzetelállító szent épületegyüttes, az Atumahsi
kolostor és a Shwenandaw kolostor (Arany palota) következik ezután.

A következő helyszín a Kutodaw Pagoda, a "Királyi Érdem
temploma", ami egyben a világ legnagyobb könyve is. Mindon
király parancsára kezdték építeni 1857-ben, hogy Buddha tanai ne
veszhessenek el az idők folyamán és minden újabb generáció
számára is hozzáférhetők legyenek. A nyolc évnyi szorgos munka
eredményeként elkészült a "könyv". A Kutodaw sztupáját övező
729 szentély kőtábláin a theravada buddhizmus szent kánonának,
a Tipitakának teljes szövege olvasható. A nap zárásaként a
Mandalay hegy csúcsáról figyelhetjük meg a négy folyóval
határolt város naplementéjét. Az estét egy jó vacsorával zárjuk a belvárosban.
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6.nap: Mandalay – Heho – Inle tó: a Shan hegység zöldje és Intha élet a tavon (B,L,D)
A rengeteg történelmi látogatás után, utunkat Burma természeti
szépségeinek felvillantásával zárjuk. Reggeli után elrepülünk
Hehóba Észak-Burmába. Innen autóval folytatjuk utunkat mai
uticélunk, a Shan hegység felföldjén kb. 800m tengerszint feletti
magasságban fekvő Inle tóhoz, ami. Burma második legnagyobb
természetes tava. Az érintetlen természet fennséges látványa, a tó
nyugodt vize és a Shan hegység háttérben kéklő és a vízen
tükröződő csúcsai fognak felejthetetlen látványt nyújtani a mai
napon (estén, másnap hajnalban...).

Nyaung Shwe lesz szárazföldi utunk végállomása. Itt csónakba szállunk és a tó
vizén lebegő szállodánkhoz lapátolunk a tó vizén. Innentől kezdve másnap
hajnalig megkíméljük lábainkat, mindenhová csónakkal megyünk.
Bejelentkezünk, majd megkezdjük estig tartó tavi barangolásunkat.

A tó lakói a Inthe kisebbség tagjai. A törzs mintegy 60.000 tagja
a tó vízén úszó vagy a tómeder talajába vert cölöpök tetején
gubbasztó álló házakban és a tópart falvaiban él. Emberemlékezet
óta itt élnek és halászattal foglalkoznak. Változatlanul megőrizték
kultúrájukat és életmódjukat. Ők lesznek segítségünkre a
kiránduláson, az ő csónakjaikkal járjuk körbe a tavat.
Természetesen a környék izgalmas látnivalói is sorra
kerülnek.
Phaungdaw Oo Pagoda-ba, a Nga Hpe
Kyaung kolostorba és híres úszó kertjeibe (Az Ugráló Macskák
Kolostoraként is ismert).

Természetesen ellátogatunk a vízen úszó falvakba is,
beleláthatunk mindennapi életükbe. Külön érdekesség a sekély tó
vizén gólyalábakon halászó; az egy lábon álló és hatalmas
varsáikat másik lábukkal tartó
halászok munkájának
megfigyelése is. Remek lehetőség ez izgalmas fotók készítésére is.
A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a naplemente a
tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen de egy életre megmaradó
emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba visszatérve
megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs, csak pihenünk.
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7.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Piaci mászkálós és yangoni utcai élete (B)
Ez az utolsó nap burmai programunkban. Reggeli után
visszarepülünk Yangonba és a város érdekességei közt töltjük a
napot sétálós-bevásárlós programokkal az elutazásig. A
megérkezés után meglátogatjuk a Kabar Aye Pagodába, majd a
Bogyoke Aung San Piacot (Scott's Market, Aung San tábornok
piac), Yangon legnagyobb, legnyüzsgőbb piacát. Itt egyszerűen
minden kapható amit Burmából hazavinni érdemes. Yangoni
egész napos programunk után egy remek vacsora közetkezik. Az
estét a Kínai városrész vibráló forgatagában töltjük el.

8.nap: Yangon és környéke - elutazás (B)
A nap tényleges program a továbbutazás időpontjától függ. Mire
ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan tud ajánlani programokat
erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a saját kívánságai
szerint. Van is miből, mert Yangon és közvetlen környéke
rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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MB03 – BURMA KINCSEI - KULTURÁLIS KÖRÚT
Ez a körút egy igazi, tömény kulturális körút Ázsia lelke, Burma tájain. 12 nap alatt igazán megismerhetjük
Mianmar (leánykori nevén: Burma) csodálatos természeti és kulturális kincseibe, mint a
szokásos, hagyományos irodák által szervezett körút. Emellett lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti
kényelmet biztosíthassunk utasainknak. Burma útba esik jövet-menet Ázsiába utazó kedves
vendégeinknek. Minden általunk ajánlott légitársaságnak vannak olyan járatai, amik megállnak útban Ázsia
egyéb csodái felé, vagy éppen a visszaúton. Csak egy (általában) ingyenes "stop over" az általunk adott
repülőjegyben és máris eltölthet jó pár napot Burma fantasztikus vidékein! Ilyen "útközben" programhoz is
teljesen jó az a program, de ez az igazi, nagyon sok és a talán legfontosabb látnivalkat bemutató teljes
burmai körutunk. Yangonból indulunk és a végén ide is térünk vissza, közben a meglátogatott helyek
"mélyére is bepillantunk.
A körút során ”végigmegyünk” a Burma “must see” látnivalóinak legjaván és megnézzük:
Yangon-t, a a Kelet kertvárosát és egyben Burma kapuját,
Bagan-t, Ázsia sok évezredes történelmének leggazdagabb archeológiai emlékhelyét,
Mandalay-t az ékkövek városát, a burmai királyság hajdani fővárosának emlékeit,
Amarapurá-t a halhatatlanok városát,
Sagaing-ot, a győzelem városát,
Inwá-t az Ava királyság emlékeivel,a
Mingun-t, a félbehagyott óriás lelőhelyét,
Pindaya hegyi kolostorait és barlangtemplomait,
Kalaw hegyvidéki üdülőhelyét,
az északi törzsek falvait és egy hegyi kolostor életét,
a Shan hegységet és az Inle tó békés és nyugodt vizeinek és környékének természeti csodáit,
Bago-t a hajdani Mon királyságok fővárosát,
Kyalikto kolostorát az Aranysziklával.
Sűrű ez a program, de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan
látnivalókat, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat. Több helyen is ellátogatunk kis falvakba,
megnézzük a ma is élő ősi mesterségek műhelyeit.

Rövid utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában
2.nap: Yangon – Bagan: barangolás az 2.200 templom földjén – esti lebegés
3.nap: Bagan – Mandaly : hajózás a misztikus Irrawaddy-n
4. nap: Amarapura – Inwa – Sagaing: Közép-burma királyi városai
5.nap: Mandalay az ékkövek városa és Mingun félbehagyott óriásai
6.nap: Heho – Pindaya –Kalaw: hegyi pagoda, barlangoktemplomok, hegyi törzsek
7. nap: Kalaw – Inle tó: A Shan hegység zöldje és az Inle tó templomai
8. nap: Idein és Inthe élet a tó vizén sok-sok csónakázás padaungokkal
9. nap: Inle - Yangon: Yangon a keleti kertek városa
10. nap: Yangon – Kyaikto: végtelen rizsföldek és az Aranyszikla monostora
11.nap: Kyaikto – Bago – Yangon: Bago a Mon királyságok hajdani fővárosa
12. nap: Yangon és környéke – elutazás
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Részletes utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában (D)

Délelőtti vagy kora délutáni Yangon nemzetközi repterére, majd
transzfer a szállodába. A repülőút fáradalmait érdemes egy kis
pihenéssel feledtetni. Utána indul egész délutános, estés városnéző
programunk Yangon szívébe: A Kelet kertvárosába, ahogyan a
koloniális időkben nevezték. A XIX. század végére felépült
belváros, hatalmas parkjaival, a gyarmati stílusú épületek közé
beékelődő tradicionális faházaival remek kezdet egy burmai
látogatáshoz.

Természetesen Yangon „igazi” kulturális látványosságait is
megtekintjük. Először az óváros közepében a LakwaChanta Labha
Muni-t. egy hatalmas, márványból faragott ülő Buddha szoborhoz,
a" Világ egészségéért és jólétéért imádkozó Buddha' képmásához
látogatunk. A Három Királyi Fehér Elefánt Háza következik. A
város középpontjában fekvő, majdnem 2000 éves Sule Pagodát
látogatjuk meg ezután. Burma leghatalmasabb fekvő Buddha
szobrának otthont adó Chauktatgyi Pagoda csodálatos termei
következnek. A trópusokon hamar sötétedik, azért a mai látogatás legszebb része már a trópusi estében
következik: a Shwedagon Pagoda. A legendák szerint majdnem 2500 éves és a reflektorok fényében
ragyogó arany sztupája Burmai Buddhizmus szíve. A központi sztupát széles udvarok, tucatnyi. aranytól
ragyogó, színes festményekkel borított épület; és sok-sok gyönyörűen faragott szobor övezi. A hely mindig
forgalmas, imádkozó és áldozatot bemutató hívek százai nyüzsögnek az udvarokon, szentélyekben. A
pagoda meglátogatása után vacsorázni megyünk, hogy az ízletes burmai konyha első remekeivel is
találkozhassunk.

Vacsora után jó program lehet Yangon éjszakai életének
felderítése. Az óváros az éjszakai élet központja, rengeteg
vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk is az óvároshoz
esik közel, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.
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2.nap: Yangon – Bagan:barangolás a 2.200 templom földjén - esti lebegés (B,L,D)
Korai reggeli után elrepülünk Közép-Mianmar legszebb helyére,
az Irrawaddy folyó partján fekvő Baganba, a hajdani Bagani
királyság fővárosába. A X.-XII.- században a környéket (és az
akkor Burma jó részét) uraló buddhista királyság valami
csodálatosat alkotott. 13.000 sztupát, pagodát, templomi épületet
és szentélyt épített fel rövid virágzása alatt a folyó síkságán.
Amikor eljött a vég Kubiláj kán seregének formájában, ebből sok
ezret beépítettek a városfalba a védelem megerősítésére. Ez sem
jött be és a királyság elbukott. Így ma már csak a dicső múlt tájon
elszórtan fekvő 2.200 emlékét tekinthetjük meg.
A reptérre érkezés után bejelentkezünk a szállodába és azonnal el
is indulunk egész napos barangolásunkra Bagan leghíresebb
templomaiban és pagodáiba. Sétánkat a Nyaung Oo piacon
kezdjük. Innen megyünk az Anawrahta király által a 11. század
elején vallási szentélyként épített Shwezigon pagodába.
Következő
állomásunk
Kyansittha
király
mesterműve, a Thatbyinnyu Templom, korai buddhista vallási
építészeti pompás példája és Bagan legmagasabb épülete,
a Htilominlo és az Ananda Templom. Koradélután útközben
megállunk egy lakk tárgyakat készítő több száz éves
manufaktúrában, majd sorra látogatjuk a délutáni templomtúra
további állomásait, köztük a Manuha templomot és a Myingabar Gubyaugyi-templomot. Mindegyik egyegy különlegesség, építészetük gyökeresen eltér egymástól. Általuk tudjuk bemutatni Bagan kultúrájának
fejlődését a kezdetek vallási festményeitől a folyamatos hindu hatás épületformáló változásain át a
kiteljesedett buddhista templomépítészet leggyönyörűbb, a templomok oszlopaiba-falaiba vésett faragásaiig
és szent szobraiig.
Az egész napos és szellemileg nagyon kimerítő séta után, érünk el
bagani történelmi barangolás csúcspontjához. Ez nem más, mint a
naplemente látványa a templomvidék és a kanyargó Irrawaddy
felett. Ezt a legjobb helyről, a Buphaya vagy a Shwesandaw
Pagoda csúcsáról csodálhatjuk meg. Az épületek csúcsáról
minden irányban körülvesz ez az elmondhatatlan gyönyörűség.
Igazán bakancslista első helyes látnivaló.

Van azonban egy másik programzáró lehetőség is, amit a csónakút helyett
választhatunk! Tavasztól őszig és ha nincs erős szél, választhatjuk (feláras
program) a hőlégballonos alkonyati túrát is a pagoda vidék felett. Ez egy
háromnegyed órás lebegés az égen egy hőlégballon kosarában. Pár száz
méter magasan, a szél fuvallatában lebegünk és sodródunk a pagodákkal
sűrűn teletűzdelt táj felett. A lenyugvó nap vöröses fényében fürdő
épületek, a párában lassan feloldódó táj látványa valami földöntúli,
különleges élmény.
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3.nap: Bagan – Mandalay: – hajózás a misztikus Irrawaddy-n (B,L,D)
Reggeli után hajóra szállunk és megkezdjük egész napos
fantasztikus utazásunkat Mandalay felé az Irrawaddy folyón. Ez a
kényelmes és nézelődős hajóút programunk egyik különleges
része. A világ egyik legbővebb vízhozamú, Burmát észak-dél
irányban átszelő folyója az Irrawaddy. A folyó már évezredek óta
Burma fő gazdasági ütőere, civilizációjának táplálója. Partja
mentén épültek ősi, az egymást váltó dinasztiáknak otthont adó
városai. Hatalmas, ezer folyóággal táplált deltavidéke Földünk egyik legnagyobb és legdúsabb rizstermelő
vidéke.

A fenséges Irrawaddy talán legszebb része a Bagan és Mandaly
közötti folyószakasz. Ezen hajózunk végig a később szárazföldön
is meglátogatott történelmi emlékhelyek, városok. A természet
szépsége lélegzetelállító, a folyó nyüzsög az élettől, a helyi
forgalom kis hajóitól, a partokon és a folyóból nyíló kis csatornák
mentén mindenhol apró települések lapulnak. Sajnos, nekünk
csak rövid időnk lesz megcsodálni a fenséges folyó tájait és
mindennapjait, de mire a naplementében megérkezünk Manalay
kikötőjébe, biztosan rájövünk, miért is lehet itt akár több hetes
hajós nyaralásokat szervezni.

Este érkezünk meg Mandaly-be. Megérkezés után bejelentkezünk
és máris indulunk vacsorázni az óvárosba. Közben kicsit
ismerkedünk a város történetével. Mandalay helyén már vagy
2500 is állt egy kisváros amelynek jelentéktelen élete gyökeresen
megváltozott 1857-ben. Abban az évben választotta Mindon
király éppen ismét felvirágzó királysága fővárosának. Beleadtak
apait-anyait az építkezésekbe és hamarosan egy nyüzsgő
nagyváros állt a régi kisváros helyén. A királyságot ugyan az
angolok bekebelezték az 1880-as évek végére, de a város
megmaradt. Mára már nyüzsgő kereskedelmi központ és híres
kulturális emlékhely.
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4.nap: Amarapura – Inwa – Sagaing: Közép-Burma királyi városai (B,L,D)
Mai utunk először Amarapura ősi városába vezet. A város
környékének városai hosszú évszázadokon adták egymás kezébe
a stafétabotot, mint a néha erősödő, néha gyengülő burmai királyi
dinasztiák székhelyei. Így Amarapura is többször volt királyi
székhely. Közben az egymás utáni királyok adományaként sorra
épültek itt is a szebbnél szebb kolostorok, templomok. Először
egy sétát teszünk a hangulatos belvárosban, majd
meglátogatjuk a Mahagundayone Monostort. A létesítmény
Közép-Burma egyik legnagyobb vallási központja és vallási
iskolája. A monostor területére lépve megfigyelhetjük az
étkezőtermekben, tanuló és meditációs termekben, szentélyekben élő szerzetesek és a több száz kisiskolás
novícius életét. Innen a híres U Bein hídhoz megyünk egy kis sétára. Ahogy Amarapura másodszor is
királyi székhellyé vált és felé irányult a környék forgalma, szükségessé vált a Taung Tha Man tó két
partjának összekötése is. A megoldás a világ leghosszabb, tó vizén átívelő, tikfa hídja, ami a hajdani Inwa
királyi palotájának több ezer darabjából épült és még ma is a környék gyalogos forgalmának ütőere a maga
1.200m hosszával.
Inwa, korábbi nevén Ava majdnem 400 évig volt a burmai
királyság egymást követő öt dinasztiájának fővárosa, egészen
1839 márciusáig, amikor is a környéket sújtó hatalmas földrengés
elpusztította. A katasztrófa akkora volt, hogy reménytelen lett
volna teljes egészében újjáépíteni, így a fővárost elköltöztették a
közeli Amarapurába. Virágzásának évszázadai alatt azonban
rengeteg olyan "halhatatlan" épület keletkezett, ami a várost ma
is az egyik legkedveltebb Mandalay környéki kirándulóhellyé
teszi. Az első látnivaló, amit megtekintünk, a hajdani királyi
palota délkeleti részén a XVI.-ik században épült és azóta is
folyamatosan üzemelő Bagaya modostor. A teljes egészében a 267 masszív teakfa oszlop által tartott fa
épületegyüttes leginkább csodálatosan gazdag fafaragásairól híres. Bebarangolhatjuk épületeit, ahol még ma
is a monostor szerzetesei élnek. Következő inwai állomásunk a Maha Aungmye Bonzan, a teljes egészében
téglából épült és gipsz stukkó borítású templom lesz.
Napunk utolsó királyi városa, Sagaing ma Közép-Burma egyik
legfontosabb vallási központja. A XIX.-században egy rövid életű
királyság fővárosa volt, majd pár évszázadig csak vallási központ
maradt. A XVIII. században ismét királyi székhelyként üzemelt
egy ideig. Azonban mint vallási központnak, fejlődése töretlen
maradt és rengeteg csodás buddhista szent hely, pagoda és
meditációs központ épült az évszázadok során. Utunkon két
helyet látogatunk meg itt. Az első a Sri Lanka-i Mahaceti
mintájára épült Kaung Mu Daw Pagoda. Innen felmegyünk a 240m magas Sagaing Hill-re. Innen a látvány
fantasztikus. A hegyen és az Irrawaddy partja mentén elszórtan épült és a fák közül kibukkanó több tucat
pagoda és templom látványa szemet gyönyörködtető. Innen már csak a szállodánk következik Mandalayben, egy jó vacsora és az esti séta a városban.
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5.nap: Mingun – Mandaly : Az ékkövek városa és Mingun félbehagyot óriása (B,L,D)
Korai reggeli után csónakkirándulást teszünk a közeli Mingunba
és meglátogatjuk a világ legnagyobb buddhista létesítményének
szánt és a buddhizmus szent hegyét a Meru-t formázó
Myatheindan Pagodát. 1861-ben kezdte építtetni Bagyidaw
király legfőbb ágyasának emlékére. A növekvő angol birodalom
megjelenésének köszönhetően félbemaradt terv hatalmas és a
napfényben hófehéren ragyogó pagodája így is lenyűgöző és
elgondolkodtató látvány.
Közelében találjuk a királyi
megalománia meghökkentő példáját a világ legnagyobb fűggő
bronzharangját. A városnézés után visszahajózunk Mandalay-ba
és megkezdjük ottani barangolásunkat.
Mandalay városnéző túránk első állomása a Mahamuni Pagoda,
Burma egyik híres zarándokhelye. A templomban lévő Buddha
szobor, a mester életében róla készült 5 szobor egyike. Innen
tovább megyünk és átváltunk egy kis "kereskedelmi"
városnézésre. Meglátogatjuk a hagyományos árukban bővelkedő
Zegyo piacot és néhány kézműves manufaktúrát ahol még mindig
művészi igénnyel készülnek a szövött és hímzett ruhaanyagok,
kárpitok; a híres burmai kókusz cukorka, a dúsan faragott
bambusz legyezők. Ebéd után továbbindulunk és elsőként az a
"Királyi házat", az aranyfüst lemezekkel borított Ein Daw Yar
Pagoda 35 méteres sztupáját látogatjuk meg. Két remek és lélegzetelállító szent épületegyüttes, az Atumahsi
kolostor és a Shwenandaw kolostor (Arany palota) következik ezután.
A következő helyszín a Kutodaw Pagoda, a "Királyi Érdem
temploma", ami egyben a világ legnagyobb könyve is. Mindon
király parancsára kezdték építeni 1857-ben, hogy Buddha tanai ne
veszhessenek el az idők folyamán és minden újabb generáció
számára is hozzáférhetők legyenek. A nyolc évnyi szorgos munka
eredményeként elkészült a "könyv". A Kutodaw sztupáját övező
729 szentély kőtábláin a theravada buddhizmus szent kánonának,
a Tipitakának teljes szövege olvasható. A nap zárásaként a
Mandalay hegy csúcsáról figyelhetjük meg a négy folyóval
határolt város naplementéjét. Az estét egy jó vacsorával zárjuk a belvárosban.
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6. .nap: Heho – Pindaya –Kalaw: hegyi pagodák, barlangoktemplomok, hegyi törzsek

Reggeli után indulunk tovább észak-kelet burmai programjaink
központjába Heho-ba. A repülés után autóba szállunk és Pindayaba megyünk.
A város egy rengeteg barlanggal átlyuggatott mészkőhegység
lábánál fekszik. Innen származik nevének legendája is, ami "pók
elkapása". A legenda egy hercegnő kiszabadításáról szól az őt
fogva tartó hatalmas barlangi pók karmai közül. Ami azonban
tény, hogy sok barlangot már az ősidők óta szentélyként
használtak a helyiek. Ezek közül a legszebb ma már egy
hangulatos hegyi monostorral körülvett hatalmas barlangtemplom, a várostól nem messze egy meredek
mészkőszirt oldalában. Ezt látogatjuk meg mai programunk első látnivalójaként.
Szerencsére ez a vidék már kicsit távol esik a civilizáció fő
sodrától, ezért olyan, ahol nagyon sok példáját láthatjuk annak,
milyen is volt egy kényelmesebb és nyugodtabb, de mindenesetre
boldogabb kor. A múltbeli élet jellemzője volt a mindennapi élet
eszközeinek kézimunkával történő előállítása is. Szerencsére ez
itt még megmaradt, rengeteg manufaktúra, nép és iparművészeti
műhely van úton-útfélen.
Ezek közül a fantasztikus helyek közül látogatunk meg egyet. Itt
a használati tárgy és a művészet csodálatos összefonódását
láthatjuk. Ez egy festett papír esernyőket és egyéb papír
alkotásokat előállító műhely. Mai további utunk során is meg-megállunk és vadászunk egy kicsit a hasonló
helyekre.
Mai programunk utolsó állomása Kalaw. Az 1300m magasan a
hegyek között fekvő kisváros a gyarmati időkben vált a britek
kedvenc hegyi üdülőhelyévé. Belvárosának koloniális stílusú
épületei, terei és a közéjük keveredett burmai templomok,
faházak, a tiszta hegyi levegő és a ragyogó égbolt összhatása ma
is kedvelt üdülőhellyé teszi.
De, több ez, mint egy egyszerű üdülőhely! A környéket lakó
hegyi törzsek felé induló ösvények kiindulópontja is egyben.
Innen indulnak a mi kalandprogramjaink több napos helyi
felfedező túrái is az elzárt kis törzsek és hegyi kolostorok felé.
most azonban csak egy délutáni-esti ismerkedésre lesz időnk. Beköszönünk Hnee Phaya-hoz a híres,
Buddhát ábrázoló bambusz szoborhoz, aztán elvegyülünk a törzsi piac forgatagában. később a kivilágított
esti belvárosba megyünk levezető sétára és egy finom helyi ételekből álló vacsorára.
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7.nap: Kalaw – Inle tó: a Shan hegység zöldje és Inle tó templomai (B,L,D)
A rengeteg történelmi látogatás után, utunkat Burma természeti
szépségeinek felvillantásával zárjuk. Autóval folytatjuk utunkat
mai uticélunk, a Shan hegység felföldjén kb. 800m tengerszint
feletti magasságban fekvő Inle tóhoz, ami. Burma második
legnagyobb természetes tava. Az érintetlen természet fennséges
látványa, a tó nyugodt vize és a Shan hegység háttérben kéklő és
a vízen tükröződő csúcsai fognak felejthetetlen látványt nyújtani
a mai napon (estén, másnap hajnalban...).

Nyaung Shwe lesz szárazföldi utunk végállomása. Itt csónakba szállunk és a tó
vizén lebegő szállodánkhoz lapátolunk a tó vizén. Innentől kezdve másnap
hajnalig megkíméljük lábainkat, mindenhová csónakkal megyünk.
Bejelentkezünk, majd megkezdjük estig tartó tavi barangolásunkat.

A tó lakói a Inthe kisebbség tagjai. A törzs mintegy 60.000 tagja
a tó vízén úszó vagy a tómeder talajába vert cölöpök tetején
gubbasztó álló házakban és a tópart falvaiban él. Emberemlékezet
óta itt élnek és halászattal foglalkoznak. Változatlanul megőrizték
kultúrájukat és életmódjukat. Ők lesznek segítségünkre a
kiránduláson, az ő csónakjaikkal járjuk körbe a tavat.
Természetesen a környék izgalmas látnivalói is sorra
kerülnek.
Phaungdaw Oo Pagoda-ba, a Nga Hpe
Kyaung kolostorba és híres úszó kertjeibe (Az Ugráló Macskák
Kolostoraként is ismert).

Természetesen ellátogatunk a vízen úszó falvakba is,
beleláthatunk mindennapi életükbe. Külön érdekesség a sekély tó
vizén gólyalábakon halászó; az egy lábon álló és hatalmas
varsáikat másik lábukkal tartó
halászok munkájának
megfigyelése is. Remek lehetőség ez izgalmas fotók készítésére is.
A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a naplemente a
tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen de egy életre megmaradó
emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba visszatérve
megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs, csak pihenünk.
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8.nap: Indein és Inthe élet a tó vizén sok-sok csónakázás padaungokkal (B,L,D)
Mai kirándulásunk a tó élete körül forog. Reggeli programunk a
rendszeres heti piac meglátogatása valamelyik tó parti vagy
éppen vizi faluban. Hogy éppen melyik lesz az, azt pontosan
leírni nem tudjuk, mert a piac körbe-körbe vándorol az 5
legfontosabb településen, napról-napra máshol gyűlik össze a tó
népe. Ráadásul a holdhónap első és tizenötödik napján nincs is,
mert ezek rendkívül fontos napok, mindenki a saját faluja
templomában tölti a délelőttöt. De, ez nem gond, akkor majd ott
fogjuk meglátogatni a helyieket. Egy biztos, a halászfalvak Inthe
és a környék Padaung törzszeinek színes kavalkádja, az áruk
sokasága felejthetetlen élményt kínál.

Utunk következő állomása az élő múltba és a természet szépségei
közé vezet. A tavat elhagyva egy kis csatornán hajózunk fel
Indeinbe a múltba burkolózó faluba. A csatorna partjain és
később a keskeny ösvény mentén több ezer kis pagoda sorakozik
festői összevisszaságban. Elérve Indeinbe elénk tárul a
hagyományos élet és egy egészen megdöbbentően érdekes
életforma. Indein lakói a padaungok. a hosszú-nyakúak népe.
Színes öltözetük és a lányok-asszonyok sokemeletes nyakéke
különleges látvány. A faluból induló burkolt lépcsősoron
felkapaszkodva jutunk el Alaung Suthu fenséges templom
komplexumába, ahonnan remek kilátás nyílik az alattunk elterülő tóra és a környező érintetlen
természetre. Visszautunk más ösvényeken vezet. Romantikus bambuszerőkön át, majd a folyó partján
sétálva vissza csónakunkhoz és ismét kihajózunk a tó vizére.
Délutáni hazavezető utunk során meglátogatjuk a padaungok víz
színén lebegő faluját, Phaw Khon-t. Nem csak a falu és lakói
érdekesek, de a foglalkozásuk is. A tavon és a környéken még
megmaradt egy csomó ősi mesterség, amiket még ma is
szorgalmasan űznek a falusiak.
Van azonban egy, ami ma már kihalóban van, annak ellenére,
hogy régebben egész Dél-kelet Ázsiában elterjedt volt. Ez a
lótusz selyem szövés. Több hónapos, sok munkával járó folyamat
eredménye az, amíg a lótusz szárából kifejtett szálak fonásra
majd ezután szövésre alkalmassá válnak. Ezután következik a
növényi és ásványi szinezékekkel festet, élénk színű szálak
szövése hagyományos szövőszékeken vagy kisebb kézi szövőalkalmasságokon. Az eredmény egyszerűen
gyönyörű. Innen indulunk vissza a szállodába és egy jó vacsorával zárjuk ezt a napot is.
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9. nap: Inle - Yangon: Barangolás a a keleti kertek városában (B.L.D)
Ma reggel Heho érintésével visszarepülümk Yangonba, hogy
folytathassuk utunk első napján megkezdett ismerkedésünket a
keleti kertek városával.
Megérkezés után a szállodába megyünk és bejelentkezünk. Rövid
pihenő után indulunk estig tartó városnéző programunkra. Utunk
vége felé járunk, és tapasztalataink alapján vendégeink már
elteltek Burma lenyűgöző látnivalóival. így a napi programba
inkább több kisebb, de szép és izgalmas látnivalót, kellemes
városi felfedező sétákat tettünk. Először a város szívében fekvő,
majdnem 2000 éves Sule Pagodát látogatjuk meg.

legmodernebb részből, Junction City-ből.

Egy hosszabb, az óvárosban keresztül vezető program
következik. A Sule pagodát sok közigazgatási épület, park és
múzeum, piac veszi körül. A pagodából, első állomásként a
Mahabandoola Parkba megyünk. A hatalmas városi park Yangon
lakóinak kedvenc sétáló és pihenő helye. Körülötte helyezkednek
el a város legfontosabb épületei. Továbbhaladva megnézzük
Városházát. A Bogyoke Aung San Piacra (Scott's Market, Aung
San tábornok piac), Yangon legnagyobb, legnyüzsgőbb piacára
megyünk innen. Egyszerűen minden kapható it, amit Burmából
hazavinni érdemes. A következő állomásunk egy falat a

Az egész napos barangolás után egy jó vacsora következik a
belváros egyik helyi éttermében. Ezzel azonban még nincs vége a
programnak. Mint minden trópusi város, Yangon is a naplemente
után éled fel igazán. Kigyúlnak a fények és a kellemessé hűlő
estében a legszebbarcát mutatja a város.
Esti különleges programunk a Kandawgyi tó meglátogatása, sok
érdekes és fotózásra termett látnivalóval; a Karaweikkel,
a királyi bárkával; az esti kivilágítás fényében tündöklő
Shwedagon palotával, a tó körül elterülő park részleteivel.
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10. nap: Yangon – Kyaikto: végtelen rizsföldek és az Aranyszikla monostora (B.L.D)
Kora reggel indulunk mai uticélunk, Burma egyik leghíresebb
látványossága, az aranyszikla felé. Az út, amit ma megteszünk
majdnem 200km, de nagyon szép. Nem hiába hívják Burmát a
rizsföldek és folyó országának is. Az évszaktól függően, utunk
végtelen arany vagy zöld vidékeken halad keresztül, ahol az
öntözőcsatornákkal szabdalt rizsföldek húzódnak a láthatárig,
vagy a a tájból hirtelen kitörő mészkőhegyekig.
A földeken vagy éppen szorgalmas munka folyik, vagy lárszólag
néptele és csak a rizs nő szorgalmasan. Út közben rövid pihenőt
teszünk Bagoban, majd tovább indulunk észak-kelet felé. Hamarosan beérünk a hegyvidékre, ami szintén
eszméletlenül szép.
Kora délután érünk a helyek közt fekvő Kyaikto kisvárosába, de
egy kicsit még tovább megyünk a közelin Kipun-ba, a z
aranyszikla kirándulás "alaptáborába". Innen a busz már nem tud
biztonságosan tovább menni. Átszállunk egy hegyi
kapaszkodásra belőtt teherautóra (felkapaszkodunk a platóra...) és
egy kb. 40 perces kapaszkodás következik a kanyargós, keskeny,
szemet gyönyörködtető és néha borzongatóan mély szakadékok
mentén vezető hegyi szerpentineken a monostorig. A gépkocsi út
kb. tíz percnyi sétatávolságra az Aranysziklától ér véget. Innen
már csak gyalog mehetünk tovább, csatlakozva Burma egyik legszentebb helyére igyekvő zarándokok
csapatához. A látvány már innen is fantasztikus, a séta minden perce közelebb visz Burma egyik legszebb
látványosságához.

Kyaikhtiyo, az Arany Szikla szentély temploma Burma egyik
legfőbb buddhista zarándokhelye. Alapítása - a történet szerint még Buddha életében, 2560 évvel ezelőtt történt.
A Mestert Indiában meglátogató szerzetesek Buddha három
hajszálát hozták magukkal és itt helyezték el egy kis szentélyben.
A hely hamar híres zarándokhellyé vált és egy buddhista
monostor épült a hajszálaknak otthont adó, egy ingó szikla
tetejére épített szentély köré. A sziklát aranyfüst lemezekkel
borították. A látvány magáért beszél. Délután érkezünk a
pagodához és naplemente utánig maradunk, hogy megcsodálhassuk a semmi felett lebegő, kivilágított arany
monstrumot. Este a közeli hegyi hotelben szállunk meg.
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11. nap: Kyaikto – Bago – Yangon: Bago a Mon királyságok hajdani fővárosa (B.L.D)
Reggeli után megismételjük a tegnapi vérfagyasztó hegyi
száguldást, csak éppen lejtmenetben. Visszaszállunk buszunkra és
elindulunk Yangon felé. Az út ugyanolyan szép, mint a hegyvidék
felé menet volt, csak most a helyiek reggeli élete vesz körül,
ahogy áthaladunk a kis falvakon, városkákon. Utunk vége felé
járván, ma már is nem sietünk sehová. Yangonba kell csak
visszaérnünk estefelé. Ezért lesz is időnk út közben megállni pár
helyen egy kis ismerkedésre, fényképezésre. Kényelmes
tempóban autózunk és nézelődünk. Dél felé érünk Bago-a, a
következő városnézésünk színhelyére.

Körutunk utolsó nehézsúlyú városlátogatásának színhelye Bago,
a hattyúk városa. Leánykori nevén Hanthawaddy, (a portugálok
és a környéket vagy egy évszázadig lelkesen fosztogató britek
számára Pegu) valóban a legendák városa. Az ősi Mon krónikák
már az V. században is megemlékeznek róla, mint kikötő és
kereskedelmi városról. Igazi virágzása a XV. században
kezdődött, amikor a Mon királyság székhelye lett. Pár száz évvel
később a főváros elköltözött ugyan, de a történelmi és építészeti
örökség amit maga mögött hagyott, még ma is él és
látható. Ennek több különleges és gyönyörű emlékét nézzük meg
utunk során. Az első látnivaló a Shwethalyaung Buddha, az 55m hosszú fekvő Buddha szobor. A
második Kyaikpun 4 ülő Buddha szobra, melyek a 4 égtáj felé fordulva őrzik a világ békéjét. A
Kambozathadi palota az elmúlt hatalom nagyságát idézi fel. A városon kívül fekvő 114m magas, arannyal
borított Shwemawdaw Pagoda jóval nagyobb mint Yangon híres pagodái és egyszerűen gyönyörű. Nem
csak a történelem híres emlékeit járjuk végig Bagoban, de a környék Mon falvainak színes szőtteseit és
ezernyi más áruját is felvonultató városi piac meglátogatása is programunk része. Innen indulunk tovább
Yangon felé.
Utolsó napunk utolsó út közbeni állomása Yangonba történő
visszatérésünk előtt, a város határában Htaukkyan kisvárosa, ahol
II. világháború szörnyűségeinek emlékhelye, ahol a
szövetségesek több mint 27.000 katonája fekszik. Innen már csak
egy rövid út a város szívében fekvő szállodánk. Ez az utolsó
esténk Burmában, tehát érdemes valami nagyon különleges
helyen, egy kis lazulással tölteni. A hely pedig nem más, mint az
óváros egyik egész este és éjszaka nyüzsgő része: a kínai
városrész. Szinte esély sincs arra, hogy ne találkozzunk valami
színes felvonulással, valamiféle fesztivállal. Itt meg is
kóstolhatjuk mindazt a sok finomságot, amit yangoni streetfood végtelen választéka csak kínálni tud. Egy jó
kis levezető beszélgetés sem árthat valamelyik kis söröző teraszán.
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12.nap: Yangon és környéke - elutazás (B)
A nap tényleges program a továbbutazás időpontjától függ. Mire
ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan tud ajánlani programokat
erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a saját kívánságai
szerint. Van is miből, mert Yangon és közvetlen környéke
rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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MB04 – BURMA LEGJAVA - NAGYKÖRÚT - NGAPALI NYARALÁS
Ez a körút egy igazi, tömény kulturális körút Ázsia lelke, Burma tájain. 16 nap alatt igazán megismerhetjük
Mianmar (leánykori nevén: Burma) csodálatos természeti és kulturális kincseibe, mint a
szokásos, hagyományos irodák által szervezett körút. Emellett lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti
kényelmet biztosíthassunk utasainknak.
Burma útba esik jövet-menet Ázsiába utazó kedves vendégeinknek. Minden általunk ajánlott
légitársaságnak vannak olyan járatai, amik megállnak útban Ázsia egyéb csodái felé, vagy éppen a
visszaúton. Csak egy (általában) ingyenes "stop over" az általunk adott repülőjegyben és máris eltölthet jó
pár napot Burma fantasztikus vidékein! Ilyen "útközben" programhoz is teljesen jó ez a program, de ez a
leggazdagabb, nyaralással egybekötött és teljes burmai körutunk. Yangonból indulunk és a végén ide is
térünk vissza, közben a meglátogatott helyek "mélyére is bepillantunk. Igazi szenzációnk egy nyaralás
burma legszebb tengerpari üdülőhelyén Ngapaliban.
A körút során ”végigmegyünk” a Burma “must see” látnivalóinak legjaván és megnézzük:
Yangon-t, a Kelet kertvárosát és egyben Burma kapuját,
Bagan-t, Ázsia sok évezredes történelmének leggazdagabb archeológiai emlékhelyét,
Mandalay-t az ékkövek városát, a mon királyság hajdani fővárosának emlékeit,
Amarapurá-t a halhatatlanok városát,
Monyva-t a félmillió Buddha szobor földjét,
Powin Taung barlangtemplomait,
a Mout Popa lélekzetelállító szépségét,
Salai ősi fatemplomát,
Pakokku kézműves műhelyeit és az Irrawaddy folyó hajóútját Baganba,
Sagaing-ot, a győzelem városát,
Mingun-t, a félbehagyott óriás lelőhelyét,
Pindaya hegyi kolostorait és barlangtemplomait,
az északi törzsek falvait és egy hegyi kolostor életét,
a Shan hegységet és az Inle tó békés és nyugodt vizeinek és környékének természeti csodáit...
... és végül Ngapali tengerpartját, a fehér homokos, pálmafás Paradicsomot.
Elég sűrű ez a program, de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan
látnivalókat, Burma igazi érdekességeit, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat, és amik az
ország igazi kincsei. Több helyen is ellátogatunk kis falvakba, a vidéki élet felfedezésére; meglátogatjuk a
még ma is élő ősi mesterségek műhelyeit. És ez mind csak Önön múlik! Az egyéni vagy kiscsoportos út
lehetővé teszi, hogy ezeket a különleges helyeket az Ön igényei szerint illesszük be a programba.
Beépített gasztro túra: Burmai útjaink során gyakorlatilag teljes ellátás van és nem véletlenül! A modern
burmai konyha elsősorban az ország különböző régióinak jól elkülöníthető, különleges ízvilágú egyedi
konyháiból áll, amelyekre a szomszédos különösen Kína, India és Thaiföld konyhái is hatottak az elmúlt
évszázadok során. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végigmegyünk az országon, mindennap
más és más helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket.
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Rövid utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában
2.nap: Yangon – Mandaly : út közben: Amarapura és Inwa szépségei
3.nap: Mandalay az ékkövek városa és Mingun félbehagyot óriása
4, nap: Sagaing - Monywa: a félmillió Buddha szobor és az ezer bodhi-fa ligete
5.nap: Hpo Win Taung és Shwe Ba Taung: a barlangba faragott szoborvilág templomai
6.nap: Pakokku – Bagan: kézműves műhelyek, az Irrawaddy hajózás szépségei
7.nap: Bagan: történelmi barangolás az 2.200 templom földjén
8.nap: Bagan - Mt. Popa - Salai: A hegycsúcs csodája és az ezeréves fatemplom
9.nap: Bagan – Heho – Pindaya Inle: vándorlás pagodák és barlangok vidékén
10.nap: Az Inle tó: A Shan hegység erdei, az Inle tó vize és Indein hegyi kolostora
11.nap: Inthe élet a tó vizén és sok-sok csónakázás
12.nap: Inle - Heho - Thandwe - Ngapali: menekülés a tengerpartra
13.nap: Ngapali napfény, homok, tenger és halászfalvak és egyebek
14. nap: Ngapali napfény, homok, tenger
15.nap: Ngapali - Thandwe - Yangon: Barangolás a keleti kertek városában
16. nap: barangolós-vásárlós délelőtt Yangon óvárosában – elutazás
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Részletes utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában (D)

Délelőtti vagy kora délutáni Yangon nemzetközi repterére, majd
transzfer a szállodába. A repülőút fáradalmait érdemes egy kis
pihenéssel feledtetni. Utána indul egész délutános, estés városnéző
programunk Yangon szívébe: A Kelet kertvárosába, ahogyan a
koloniális időkben nevezték. A XIX. század végére felépült
belváros, hatalmas parkjaival, a gyarmati stílusú épületek közé
beékelődő tradicionális faházaival remek kezdet egy burmai
látogatáshoz.

Természetesen Yangon „igazi” kulturális látványosságait is
megtekintjük. Először a Burma leghatalmasabb fekvő Buddha
szobrának otthont adó Chau Thatt Kyi pagodát látogatjuk meg. A
szobor 65m hosszú és 16m magas, békésen fekszik egy hatalmas
szentélyben a nirvánába készülődés pózában. Remek hely ez egy
kis bevezető magyarázathoz a 300.000 pagoda földjén ránk váró
történelmi emlékekhez. A város középpontjában fekvő, majdnem
2000 éves Sule Pagodát látogatjuk meg ezután. A trópusokon
hamar sötétedik, azért a mai látogatás legszebb része már a trópusi estében következik: a Shwedagon Pagoda.
A legendák szerint majdnem 2500 éves és a reflektorok fényében ragyogó arany sztupája Burmai
Buddhizmus szíve. A központi sztupát széles udvarok, tucatnyi. aranytól ragyogó, színes festményekkel
borított épület; és sok-sok gyönyörűen faragott szobor övezi. A hely mindig forgalmas, imádkozó és
áldozatot bemutató hívek százai nyüzsögnek az udvarokon, szentélyekben. A pagoda meglátogatása után
vacsorázni megyünk, hogy az ízletes burmai konyha első remekeivel is találkozhassunk.

Vacsora után jó program lehet Yangon éjszakai életének
felderítése. Az óváros az éjszakai élet központja, rengeteg
vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk is az óvároshoz
esik közel, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.
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1.nap: Yangon – Mandalay: Útközben Amarapura és Inwa szépségei (B/L/D)
Reggeli után indulunk és ismét repülünk. Mai uticélunk a nap
végén Mandaly. Megérkezés után bejelentkezünk és máris
indulunk egész napos városnézésünkre. Mandalay helyén már
vagy 2500 is állt egy kisváros amelynek jelentéktelen élete
gyökeresen megváltozott 1857-ben. Abban az évben választotta
Mindon király éppen ismét felvirágzó királysága fővárosának.
Beleadtak apait-anyait az építkezésekbe és hamarosan egy
nyüzsgő nagyváros állt a régi kisváros helyén. A királyságot
ugyan az angolok bekebelezték az 1880-as évek végére, de a
város megmaradt. Mára már nyüzsgő kereskedelmi központ és
híres kulturális emlékhely. Mandaly repterén leszállva a napot két fantasztikusan szép hely felfedezésével
töltjük.
A reptérről utunk először Amarapura ősi városába vezet. A város
környékének városai hosszú évszázadokon adták egymás kezébe
a stafétabotot, mint a néha erősödő, néha gyengülő burmai királyi
dinasztiák székhelyei. Így Amarapura is többször volt királyi
székhely. Közben az egymás utáni királyok adományaként sorra
épültek itt is a szebbnél szebb kolostorok, templomok. Először
egy sétát teszünk a hangulatos belvárosban, majd
meglátogatjuk a Mahagundayone Monostort. A létesítmény
Közép-Burma egyik legnagyobb vallási központja és vallási
iskolája. A monostor területére lépve megfigyelhetjük az
étkezőtermekben, tanuló és meditációs termekben, szentélyekben élő szerzetesek és a több száz kisiskolás
novícius életét. Innen a híres U Bein hídhoz megyünk egy kis sétára. Ahogy Amarapura másodszor is
királyi székhellyé vált és felé irányult a környék forgalma, szükségessé vált a Taung Tha Man tó két
partjának összekötése is. A megoldás a világ leghosszabb, tó vizén átívelő, tikfa hídja, ami a hajdani Inwa
királyi palotájának több ezer darabjából épült és még ma is a környék gyalogos forgalmának ütőere a maga
1.200m hosszával.
Inwa, korábbi nevén Ava majdnem 400 évig volt a burmai
királyság egymást követő öt dinasztiájának fővárosa, egészen
1839 márciusáig, amikor is a környéket sújtó hatalmas földrengés
elpusztította. A katasztrófa akkora volt, hogy reménytelen lett
volna teljes egészében újjáépíteni, így a fővárost elköltöztették a
közeli Amarapurába. Virágzásának évszázadai alatt azonban
rengeteg olyan "halhatatlan" épület keletkezett, ami a várost ma
is az egyik legkedveltebb Mandalay környéki kirándulóhellyé
teszi. Az első látnivaló, amit megtekintünk, a hajdani királyi
palota délkeleti részén a XVI.-ik században épült és azóta is
folyamatosan üzemelő Bagaya monostor. A teljes egészében a 267 masszív teakfa oszlop által tartott fa
épületegyüttes leginkább csodálatosan gazdag fafaragásairól híres. Bebarangolhatjuk épületeit, ahol még ma
is a monostor szerzetesei élnek. Következő inwai állomásunk a Maha Aungmye Bonzan, a teljes egészében
téglából épült és gipsz stukkó borítású templom lesz.
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3. nap: Mingun – Mandaly : Az ékkövek városa és Mingun félbehagyot óriása (B,L,D)
Korai reggeli után csónakkirándulást teszünk a közeli Mingunba
és meglátogatjuk a világ legnagyobb buddhista létesítményének
szánt és a buddhizmus szent hegyét a Meru-t formázó
Myatheindan Pagodát. 1861-ben kezdte építtetni Bagyidaw
király legfőbb ágyasának emlékére. A növekvő angol birodalom
megjelenésének köszönhetően félbemaradt terv hatalmas és a
napfényben hófehéren ragyogó pagodája így is lenyűgöző és
elgondolkodtató látvány.
Közelében találjuk a királyi
megalománia meghökkentő példáját a világ legnagyobb fűggő
bronzharangját. A városnézés után visszahajózunk Mandalay-ba
és megkezdjük ottani barangolásunkat.
Mandalay városnéző túránk első állomása a Mahamuni Pagoda,
Burma egyik híres zarándokhelye. A templomban lévő Buddha
szobor, a mester életében róla készült 5 szobor egyike. Innen
tovább megyünk és átváltunk egy kis "kereskedelmi"
városnézésre. Meglátogatjuk a hagyományos árukban bővelkedő
Zegyo piacot és néhány kézműves manufaktúrát ahol még mindig
művészi igénnyel készülnek a szövött és hímzett ruhaanyagok,
kárpitok; a híres burmai kókusz cukorka, a dúsan faragott
bambusz legyezők. Ebéd után továbbindulunk és elsőként a
"Királyi házat", az aranyfüst lemezekkel borított Ein Daw Yar
Pagoda 35 méteres sztupáját látogatjuk meg. Két remek és lélegzetelállító szent épületegyüttes, az Atumahsi
kolostor és a Shwenandaw kolostor (Arany palota) következik ezután.
A következő helyszín a Kutodaw Pagoda, a "Királyi Érdem
temploma", ami egyben a világ legnagyobb könyve is. Mindon
király parancsára kezdték építeni 1857-ben, hogy Buddha tanai ne
veszhessenek el az idők folyamán és minden újabb generáció
számára is hozzáférhetők legyenek. A nyolc évnyi szorgos munka
eredményeként elkészült a "könyv". A Kutodaw sztupáját övező
729 szentély kőtábláin a theravada buddhizmus szent kánonának,
a Tipitakának teljes szövege olvasható. A nap zárásaként a
Mandalay hegy csúcsáról figyelhetjük meg a négy folyóval
határolt város naplementéjét. Az estét egy jó vacsorával zárjuk a belvárosban.
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4. nap: Sagaing - Monywa: a félmillió Buddha szobor és az ezer bodhi-fa ligete (B,L,D)
Mai uticálunk Monywa fantasztikus városa. Út közben persze
rengeteg látnivalónk is lesz. Ezek küzül az első a mai nap királyi
városa, Sagaing ma Közép-Burma egyik legfontosabb vallási
központja. A XIX.-században egy rövid életű királyság fővárosa
volt, majd pár évszázadig csak vallási központ maradt. A XVIII.
században ismét királyi székhelyként üzemelt egy ideig. Azonban
mint vallási központnak, fejlődése töretlen maradt és rengeteg
csodás buddhista szent hely, pagoda és meditációs központ épült
az évszázadok során. Utunkon két helyet látogatunk meg itt. Az
első a Sri Lanka-i Mahaceti mintájára épült Kaung Mu Daw Pagoda. Innen felmegyünk a 240m magas
Sagaing Hill-re. Innen a látvány fantasztikus. A hegyen és az Irrawaddy partja mentén elszórtan épült és a
fák közül kibukkanó több tucat pagoda és templom látványa szemet gyönyörködtető.
Sagaing meglátogatása után a Chindwin folyó völgyében halad
tovább utunk Monywa felé! De, nem csak ezen a napon, mert a
folyó völgye lesz vezetőnk a következő 3 napban, egészen Baganig. A táj remekül kombinálja az érintetlen természet dimbesdombos erdei tájait, a folyó partok síkságaival és Burma
legnagyobb természetvédelmi övezeteivel. Van itt több ezer
hektáros tigris menedék, vadvédelmi övezetek, de gazdagon
termő mezőgazdasági területek is. A következő három nap
síkföldi vagy folyóparti szakaszain, az évszaktól függően, utunk
végtelen arany vagy zöld vidékeken halad keresztül, ahol az
öntözőcsatornákkal szabdalt rizsföldek húzódnak a láthatárig,
vagy a a tájból hirtelen kitörő mészkőhegyekig. A földeken vagy
éppen szorgalmas munka folyik, vagy lárszólag néptele és csak a rizs nő szorgalmasan. Kora délután érünk
el uticélunkhoz Manywához.
Monywa egy különleges klímájú területen, az úgy nevezett
"száraz völgyben" fekszik a Chindwin folyó partján. Bár ritka az
eső és magas a hőmérséklet, a folyó miatt mégis kellemes a
levegő. Ez az elhelyezkedés már sok száz évvel ezelőtt a
folyóvölgy gazdag mezőgazdaságának kereskedelmi központjává
tette. Kultúrája gazdag és nem véletlenül hívják a költők
városának is. Mielőtt lepakolnánk a város közepén lévő
szállodánkban és belevetnénk magunkat az óvárosi rész esti
forgatagába, megtekintjük a város nevezetességeit is. Ezek
között a leghíresebbek: Az 1303-ban épített és a Jávai Borobudurt
formázó Thanbode Monostor, az ötszázezer Buddha szobor lakhelye; a világ második legnagyobb, 116mes álló Buddha szobrának otthont adó pagodát. A pagoda kertjében több száz ernyővel árnyékolt Buddha
szobor, kisebb szentélyeknek és több mint 1000 bothifa található. Innen már csak a szállodánk következik
Monywában, egy jó vacsora és az esti séta a városban
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5. nap: Hpo Win Taung és Shwe Ba Taung: a barlangba faragott szoborvilág (B,L,D)
Reggeli után átkelünk a Chinwin-en és elindulunk ezer évet
átölelő igazán kulturális kirándulásunkra Po Win Taungba-ba
Burma harmadik legnagyobb, de mégis a világ számára szinte
teljesen ismeretlen barlangszentély világába. A homokkő
dombvidék emberkéz alkotta barlangjai, sziklatemplomai Ezek
közül a legszebbeket, legizgalmasabbakat megtalálni csak helyi
vezetővel lehet. Ezért mi is tuk-tuk-ba szállunk és azzal látogatjuk
meg mindazt, ami egy napba belefér. Két jellemző, de egymástól
gyökeresen különböző "dombot" látogatunk meg. Közben meg is
ebédelünk és estére térünk vissza a városba vacsorázni és
barangolni egyet az óvárosban.
Délelőtti látogatásunk Hpo Win Taung dombjára és annak
mélyébe vezet. A nem túl magas, az idők során megfeketedett
felszínű homokkő hegy már eredetileg is számos természetes
barlanggal és az azokat összekötő járattal rendelkezett. Neve a
magányos elvonulás (meditáció) dombja már a buddhizmus
kezdeti időszakában ismert volt. A VII. században kezdődött a
természetes barlangok kibővítése és buddhista szentélyekké
alakítása. Hamarosan nem volt elég a meglévő hely, így sok
mesterséges barlangszentélyt, sziklatemplomot mélyítettek a
domb oldalába. A legtöbbet természetes vagy mesterséges
alagutak kötik össze, ezzel egy fantasztikus megszentelt labirintust is létrehozva. A mai ismert 973 barlang
minden szegletében, termében buddhista szoborábrázolások, a termek falába vágott sziklafülkékben az élő
közetbe faragott Buddha szobrok ülnek, állnak, fekszenek. A XVII. század végére az egész komplexum
belső tereit gyönyörű falfestményekkel borították. Ezek főleg a Buddha előző megtestesüléseiről szóló
Jakata mesék jeleneteit ábrázolják, de a jelenlegi (történelmi) Buddha életéről, tanairól szóló történetek
képei is megtalálhatók itt. Ez a fantasztikus munka, a barlangi templomváros építése egészen a XVIII.
végéig tartott.
Délután a Magányos Meditáció dombjának kistestvérét, Shwe Ba
Taung-ot látogatjuk meg. Ez a domb sokkal magasabb, mint az előző,
ezért egészen más alkotást lehetett itt létrehozni. A XIX. század elején
kezdődő és még a XX. század elején is folyó "munka" egy egész
várost vágott a sziklába. Gyakran hasonlítják a jordániai Petrához,
vagy az etiópiai Lalibelához. Azonban a sziklaváros egészen más mint
ezek. a 46 csodálatos faragású, gazdag díszítésű sziklatemplom és az
ezeket összekötő, gyakran 15-20m mély átjárók amelyekben sziklába
vájt szentélyek sorakoznak az utak mentén nem nagyon hasonlítható
az előzőleg említett helyekhez. A másik dolog: Shwe Ba Taung él,
míg a többiek halottak. A sziklaváros függőleges falakba vágott homlokzatai, a sziklakamrák falai és
mennyezete, a mindenhol fellelhető szent szobrok, de a szabad tereken elhelyezkedő és a mindennapi élet
pillanatait ábrázoló szobrok, szoborcsoportok a hét szent színnel gazdagon festettek. Ez egy egészen sajátos
stílus, a nyugatiak gyakran nevezik neonklasszicistának, pedíg egyáltalán nem az! Amit itt láthatunk az a
2500 éves Theravada buddhizmus évezredeken átívelő művészete.
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6. nap: Pakokku – Bagan: kézműves műhelyek, az Irrawaddy hajózás szépségei (B,L,D)
Korai reggeli után indulunk Közép-Mianmar legszebb helyére, az
Irrawaddy folyó partján fekvő Baganba, a hajdani Bagani
királyság fővárosába. A X.-XII.- században a környéket (és az
akkor Burma jó részét) uraló buddhista királyság valami
csodálatosat alkotott. 13.000 sztupát, pagodát, templomi épületet
és szentélyt épített fel rövid virágzása alatt a folyó síkságán.
Amikor eljött a vég Kubiláj kán seregének formájában, ebből sok
ezret beépítettek a városfalba a védelem megerősítésére. Ez sem
jött be és a királyság elbukott. Így ma már csak a dicső múlt tájon
elszórtan fekvő 2.200 emlékét tekinthetjük meg.

Reggeli után indulunk mai délelőtti városnézésünkre Pakokkuba.
A város, ami a körzet legnagyobb települése, már ősidők óta
fontos kereskedelmi és kulturális központ az Irrawaddy mentén.
Gazdag mezőgazdasági övezet központjában, Burma vizi
országútja partján fekszik, fontos utak csomópontja, a
szubkontinens fő vasútvonala is itt kel át a folyón. Ezek alapján
természetesen tele van a gazdag mólt kulturális emlékeivel,
pagodákkal és szentélyekkel. A város és környéke is már nagyon
régóta híres az itteniek kézműves termékeiről, manufakturális
népművészeti alkotásairól. Legismertebb iparművészeti ágaik, a
kelmék szövése és hímzése, a szobrászat és a fafaragás és a
festett-lakkozott egyedi termékek készítése. Ezek közül a remek
kis műhelyek közül látogatunk meg néhányat. Ráadásnak itt láthatjuk a helyi lányok-asszonyok híres
arcfestését, a tanakát is. Később megebédelünk és indulunk tovább.

A fenséges Irrawaddy Monywa és Mandaly közötti folyószakasz
évezredek óta forgalmas viziút, Közép-Burma igazi vizi
országútja. Ennek egy nagyon szép szakaszán hajózunk Pakokku
és Bagan között. A folyó partján sok, később szárazföldön is
meglátogatott történelmi emlékhely, város mellett hajózunk el. A
természet szépsége lélegzetelállító, a folyó nyüzsög az élettől, a
helyi forgalom kis hajóitól, a partokon és a folyóból nyíló kis
csatornák mentén mindenhol apró települések lapulnak. Sajnos,
nekünk csak egy rövid délutánunk lesz megcsodálni a fenséges
folyó tájait és mindennapjait, de mire a naplementében
megérkezünk Bagan kikötőjébe, biztosan rájövünk, miért is lehet itt akár több hetes hajós nyaralásokat
szervezni. Késő délután érünk Baganba, bejelentkezünk a szállodába, aztán irány az esti belváros.
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7. nap: Bagan: történelmi barangolás a 2.200 templom földjén (B,L,D)

Reggeli után azonnal el is indulunk egész napos barangolásunkra
Bagan leghíresebb templomaiban és pagodáiba. Sétánkat a
Nyaung Oo piacon kezdjük. Innen megyünk az Anawrahta király
által a 11. század elején vallási szentélyként épített Shwezigon
pagodába.
Következő
állomásunk
Kyansittha
király
mesterműve, a Thatbyinnyu Templom, korai buddhista vallási
építészeti pompás példája és Bagan legmagasabb épülete,
a Htilominlo és az Ananda Templom.

Koradélután útközben megállunk egy lakk tárgyakat készítő több
száz éves manufaktúrában, majd sorra látogatjuk a délutáni
templomtúra további állomásait, köztük a Manuha templomot és
a Myingabar Gubyaugyi-templomot.
A meglátogatott templomok mindegyik egy-egy különlegesség,
építészetük gyökeresen eltér egymástól. Általuk tudjuk bemutatni
Bagan kultúrájának fejlődését a kezdetek vallási festményeitől a
folyamatos hindu hatás épületformáló változásain át a
kiteljesedett buddhista templomépítészet leggyönyörűbb, a
templomok oszlopaiba-falaiba vésett faragásaiig és szent szobraiig.

Az egész napos és szellemileg nagyon kimerítő séta után, érünk el
bagani történelmi barangolás csúcspontjához. Ez nem más, mint a
naplemente látványa a templomvidék és a kanyargó Irrawaddy
felett. Ezt a legjobb helyről, a Buphaya vagy a Shwesandaw
Pagoda csúcsáról csodálhatjuk meg. Az épületek csúcsáról
minden irányban körülvesz ez az elmondhatatlan gyönyörűség.
Igazán bakancslista első helyes látnivaló.
A naplemente után visszatérünk a városba és egy remek helyi
vacsora zárja a nap programját.

Mianmar – Burma: körutak, programok, nyaralások 44. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber): +36706239513

8. nap: Mt. Popa - Salay: A hegycsúcs csodája és az ezeréves fatemplom (B,L,D)
Reggeli után azonnal el is indulunk egész napos
barangolásunkra. Bagantól 50km-re nyugat felé magasodik az
1500m tengerszint feletti magasságba emelkedő kialudt vulkán
hegye a Mount Popa. A "Virág hegy" nevéhez nagyon sok régi
rege tartozik. Ide látogatunk el ma délelőtt, de nem a hegy
csodálatos nemzeti parkjába, hanem az oldalából kimagasló
régebbi kitörés emlékéhez a Taung Kalat-hoz. Sokan
összetévesztik a két nevet, de a helyszínen már nincs probléma.
Az ősidők óta zarándokhelyként ismert csúcson áll az eredetileg a
burmai szellemhit 37 szellemének a Mahagiri Nat-oknak állított
szentély együttes. Az animista vallás hitét a helyi buddhizmus
beépítette magába, ezért a ma látható fantasztikus épületegyüttes Burma egyik legszentebb zarándokhelyévé
vált az évszázadok során. Ide csak egy mezítláb végigjárandó 777 fokból álló lépcsősor vezet fel. A kb. fél
órás kapaszkodás során jó párszor megállunk. Ezek a pihenők remek alkalmat adnak a helyet elborító soksok rege és történet elmesélésére és vándorok élelmiszerei után kutató majmok elhárítására. A csúcsra érve
nemcsak a csodaszép szentélyek és imatermek, stupák serege fogad, de a kilátás a hegyre, a környező tájra, a
kanyargó Irrawaddy vidékére. Ezt a látványt elérni elég megerőltető lehet. Aki nem tudja vállalni a feljutás
fáradalmait, a sziklacsúcs lábánál fekvő, szintén gyönyörű pagoda látnivalóival is kárpótolhatja magát.
A sziklamászás és a szellemekkel történt találkozás után
megebédelünk és tovább indulunk délutáni programunk
színhelye Salay (Sa Lay) felé. A Bagan-tól kb. 1.5 járásnyira
fekvő kisváros régóta híres a koloniális épületeket a helyi
építészettel és a buddhista szentélyekkel, monostorokkal
keverő építészetéról. Legszebb és talán leghíresebb látnivalója
a Yoke-Sone-Kyaung monostor. A teljesen fából épült
monostor épületeit gyönyörű fafaragások díszítik, nemes fából
alkotott szobrai szintén gyönyörűek. Ezt az elbűvölő helyet
látogatjuk meg hosszabban is utunk során. Nem csak a
monostor udvarain teszünk sétát, de be is megyünk a
gyönyörűen díszített termekbe, szentélyekbe is. Innen már visszaindulunk Baganba, ahol szokás szerint az
óváros, egy jó vacsora és az Irrawaddy sétányának esti fényei következnek.
Van azonban egy másik programzáró lehetőség is, amit a visszatérés után
be tudunk iktatni a programba! Tavasztól őszig és ha nincs erős szél,
választhatjuk (feláras program) a hőlégballonos alkonyati túrát is a pagoda
vidék felett. Ez egy háromnegyed órás lebegés az égen egy hőlégballon
kosarában. Pár száz méter magasan, a szél fuvallatában lebegünk és
sodródunk a pagodákkal sűrűn teletűzdelt táj felett. A lenyugvó nap
vöröses fényében fürdő épületek, a párában lassan feloldódó táj látványa
valami földöntúli, különleges élmény.

Mianmar – Burma: körutak, programok, nyaralások 45. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber): +36706239513

9. nap: Bagan – Heho – Pindaya Inle: vándorlás pagodák és barlangok vidékén (B/L/D)
Reggeli után indulunk tovább észak-kelet burmai programjaink
központjába Heho-ba. A repülés után autóba szállunk és Pindayaba megyünk.
A város egy rengeteg barlanggal átlyuggatott mészkőhegység
lábánál fekszik. Innen származik nevének legendája is, ami "pók
elkapása". A legenda egy hercegnő kiszabadításáról szól az őt
fogva tartó hatalmas barlangi pók karmai közül. Ami azonban
tény, hogy sok barlangot már az ősidők óta szentélyként
használtak a helyiek. Ezek közül a legszebb ma már egy
hangulatos hegyi monostorral körülvett hatalmas barlangtemplom, a várostól nem messze egy meredek
mészkőszirt oldalában. Ezt látogatjuk meg mai programunk első látnivalójaként.
Szerencsére ez a vidék már kicsit távol esik a civilizáció fő
sodrától, ezért olyan, ahol nagyon sok példáját láthatjuk annak,
milyen is volt egy kényelmesebb és nyugodtabb, de mindenesetre
boldogabb kor. A múltbeli élet jellemzője volt a mindennapi élet
eszközeinek kézimunkával történő előállítása is. Szerencsére ez
itt még megmaradt, rengeteg manufaktúra, nép és iparművészeti
műhely van úton-útfélen.
Ezek közül a fantasztikus helyek közül látogatunk meg egyet. Itt
a használati tárgy és a művészet csodálatos összefonódását
láthatjuk. Ez egy festett papír esernyőket és egyéb papír
alkotásokat előállító műhely. Mai további utunk során is meg-megállunk és vadászunk egy kicsit a hasonló
helyekre.
A rengeteg történelmi látogatás után, körutunk első szakaszát
Burma természeti szépségeinek felvillantásával zárjuk. Autóval
folytatjuk utunkat mai uticélunkhoz, a Shan hegység felföldjén kb.
800m tengerszint feletti magasságban fekvő Inle tóhoz, ami.
Burma második legnagyobb természetes tava. Az érintetlen
természet fennséges látványa, a tó nyugodt vize és a Shan hegység
háttérben kéklő és a vízen tükröződő csúcsai fognak felejthetetlen
látványt nyújtani a mai napon (estén, másnap hajnalban...).

Nyaung Shwe lesz szárazföldi utunk
a tó vizén lebegő szállodánkhoz
másnap
hajnalig
megkíméljük
megyünk.

végállomása. Itt csónakba szállunk és
lapátolunk a tó vizén. Innentől kezdve
lábainkat, mindenhová csónakkal

Bejelentkezünk, majd megkezdjük estig

tartó tavi barangolásunkat.
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10 .nap: Az Inle tó: A Shan hegység erdei, az Inle tó vize és Indein hegyi kolostora
(B,L,D)
Mai kirándulásunk a tó élete körül forog. Reggeli programunk a
rendszeres heti piac meglátogatása valamelyik tó parti vagy
éppen vizi faluban. Hogy éppen melyik lesz az, azt pontosan
leírni nem tudjuk, mert a piac körbe-körbe vándorol az 5
legfontosabb településen, napról-napra máshol gyűlik össze a tó
népe. Ráadásul a holdhónap első és tizenötödik napján nincs is,
mert ezek rendkívül fontos napok, mindenki a saját faluja
templomában tölti a délelőttöt. De, ez nem gond, akkor majd ott
fogjuk meglátogatni a helyieket. Egy biztos, a halászfalvak Inthe
és a környék Padaung törzseinek színes kavalkádja, az áruk
sokasága felejthetetlen élményt kínál.

Utunk következő állomása az élő múltba és a természet szépségei
közé vezet. A tavat elhagyva egy kis csatornán hajózunk fel
Indeinbe a múltba burkolózó faluba. A csatorna partjain és
később a keskeny ösvény mentén több ezer kis pagoda sorakozik
festői összevisszaságban. Elérve Indeinbe elénk tárul a
hagyományos élet és egy egészen megdöbbentően érdekes
életforma. Indein lakói a padaungok. a hosszú-nyakúak népe.
Színes öltözetük és a lányok-asszonyok sokemeletes nyakéke
különleges látvány. A faluból induló burkolt lépcsősoron
felkapaszkodva jutunk el Alaung Suthu fenséges templom
komplexumába, ahonnan remek kilátás nyílik az alattunk elterülő tóra és a környező érintetlen
természetre. Visszautunk más ösvényeken vezet. Romantikus bambuszerdőkön át, majd a folyó partján
sétálva vissza csónakunkhoz és ismét kihajózunk a tó vizére.
Délutáni hazavezető utunk során meglátogatjuk a padaungok víz
színén lebegő faluját, Phaw Khon-t. Nem csak a falu és lakói
érdekesek, de a foglalkozásuk is. A tavon és a környéken még
megmaradt egy csomó ősi mesterség, amiket még ma is
szorgalmasan űznek a falusiak.
Van azonban egy, ami ma már kihalóban van, annak ellenére,
hogy régebben egész Dél-kelet Ázsiában elterjedt volt. Ez a
lótusz selyem szövés. Több hónapos, sok munkával járó folyamat
eredménye az, amíg a lótusz szárából kifejtett szálak fonásra
majd ezután szövésre alkalmassá válnak. Ezután következik a
növényi és ásványi szinezékekkel festet, élénk színű szálak
szövése hagyományos szövőszékeken vagy kisebb kézi szövőalkalmasságokon. Az eredmény egyszerűen
gyönyörű. Innen indulunk vissza a szállodába és egy jó vacsorával zárjuk ezt a napot is.

Mianmar – Burma: körutak, programok, nyaralások 47. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel(Viber): +36706239513

11.nap: Inthe élet a tó vizén és sok-sok csónakázás (B/L/D)
A tó lakói a Inthe kisebbség tagjai. A törzs mintegy 60.000 tagja
a tó vízén úszó vagy a tómeder talajába vert cölöpök tetején
gubbasztó álló házakban és a tópart falvaiban él. Emberemlékezet
óta itt élnek és halászattal foglalkoznak. Változatlanul megőrizték
kultúrájukat és életmódjukat.
Ők lesznek segítségünkre a kiránduláson, az ő csónakjaikkal
járjuk körbe a tavat. Természetesen a környék izgalmas látnivalói
is sorra kerülnek.

A látnivalók közül a legérdekesebbekbe el is látogatunk.
Meglátogatjuk a Phaungdaw Oo Pagodát, a Nga Hpe
Kyaung kolostorát és híres úszó kertjeit (Az Ugráló Macskák
Kolostoraként is ismert).
A pagodákban és a tó körüli falvakban sok az ünnep, helyi
fesztivál. Ha szerencsénk van, itteni látogatásunk napjai alatt is
less valami izgalmas esemény. Ha van ilyen (szinte biztos, hogy
lesz…) be is iktatjuk a programba és kicsit belekóstolunk az In
the és a Padaung únnepi ételekbe és italokba is.

Természetesen ellátogatunk a vízen úszó falvakba is,
beleláthatunk mindennapi életükbe. Külön érdekesség a sekély tó
vizén gólyalábakon halászó; az egy lábon álló és hatalmas
varsáikat másik lábukkal tartó
halászok munkájának
megfigyelése is. Remek lehetőség ez izgalmas fotók készítésére
is.

A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a naplemente a
tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen, de egy életre megmaradó
emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba visszatérve
megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs, csak pihenünk.
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12.nap: Inle - Heho - Thandwe - Ngapali: menekülés a tengerpartra (B)
Ngapali Beach Burma legfontosabb és egyben egyik legszebb
tengerparti üdülőhelye a Bengáli öböl partján. Szerencsére a
tömegturizmus még elkerüli ezt a helyet, így a fehér homokos
pálmafás part és a kéken szikrázó kristálytiszta víz remek
nyaralási élményt nyújt. A tengerpart hosszában, közvetlenül a
parton sorakoznak a bungalós, jól felszerelt és szép üdülők és
szállodák. De nem túl sok, ezért soha sincs tömeg.
Kiváló hely ez pár napos lazulásra, pihenésre egy hosszabb
utazás végén. Ide indulunk mi is egy kis pihenésre. Reggeli
után Heho-ba autózunk, innen a Nhapalihoz közeli Thatwe-be
repülünk. Csak egy rövid busz transzfer innen a szállásunk. Bejelentkezünk és kezdődhet a semmittevés.

13.nap: Ngapali napfény, homok, tenger és halászfalvak és egyebek (B)
Bár kevés időt töltünk csak e csodaszép helyen, érdemes egy pár
órát feláldozni valamilyen kirándulásra! A helybeliek - turisták
által még el nem pusztított - kultúrájának és mindennapi életük
megtekintése, a halászfalvak lakóinak munkája, Thatwe
nyüzsgő piaca vagy egy cölöpházak soraiból a közeli
folyótorkolatban felépített úszófalu, egy jó séta valamelyik
pálmafák alatt rejtőző falu házai közt, megér egy délelőttöt.

14. nap: Ngapali napfény, homok, tenger (B)
Ez a tengerpart nem csak a hamburger - sült krumpli - dobozos
sör - nyugágy körforgást kedvelők Mekkája, de sok érdekes
sportolási és szórakozási lehetőséget is nyújt.
Sznorkelezés és búvárkodás, motoros vagy autós túrák bérelt
járgányokon, tengeri horgászat, hőlégballonos kirándulás és
gyalogtúrák a környező vidék ma még igazán autentikus trópusi
ázsiai helyeire, mind mind elérhető itt.
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15.nap: Ngapali - Thandwe - Yangon: Barangolás a keleti kertek városában (B/L/D)
Ez az utolsó nap burmai programunkban. Reggeli után
visszarepülünk Yangonba és a város érdekességei közt töltjük a
napot sétálós-bevásárlós programokkal az elutazásig. A
megérkezés után meglátogatjuk a Kabar Aye Pagodába, majd a
Bogyoke Aung San Piacot (Scott's Market, Aung San tábornok
piac), Yangon legnagyobb, legnyüzsgőbb piacát. Itt egyszerűen
minden kapható amit Burmából hazavinni érdemes. Yangoni
egész napos programunk után egy remek vacsora közetkezik. Az
estét a Kínai városrész vibráló forgatagában töltjük el.

Ez az utolsó esténk Burmában, tehát érdemes valami nagyon
különleges helyen, egy kis lazulással tölteni. A hely pedig nem
más, mint az óváros egyik egész este és éjszaka nyüzsgő része: a
kínai városrész. Szinte esély sincs arra, hogy ne találkozzunk
valami színes felvonulással, valamiféle fesztivállal. Itt meg is
kóstolhatjuk mindazt a sok finomságot, amit yangoni streetfood
végtelen választéka csak kínálni tud. Egy jó kis levezető
beszélgetés sem árthat valamelyik kis söröző teraszán.

16. nap: barangolós-vásárlós délelőtt Yangon óvárosában – elutazás (B)
A nap tényleges program a továbbutazás időpontjától függ. Mire
ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan tud ajánlani programokat
erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a saját kívánságai
szerint. Van is miből, mert Yangon és közvetlen környéke
rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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MB05 – BURMAI KALANDOZÁSOK – KÖRÚT HEGYI TÖRZSEKKEL
Ez a körút egy igazi, tömény kulturális körút Ázsia lelke, Burma tájain. 12 nap alatt igazán megismerhetjük
Mianmar (leánykori nevén: Burma) csodálatos természeti és kulturális kincseibe, mint a
szokásos, hagyományos irodák által szervezett körút. Emellett lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti
kényelmet biztosíthassunk utasainknak. Burma útba esik jövet-menet Ázsiába utazó kedves
vendégeinknek. Minden általunk ajánlott légitársaságnak vannak olyan járatai, amik megállnak útban Ázsia
egyéb csodái felé, vagy éppen a visszaúton. Csak egy (általában) ingyenes "stop over" az általunk adott
repülőjegyben és máris eltölthet jó pár napot Burma fantasztikus vidékein! Ilyen "útközben" programhoz is
teljesen jó az a program, de ez a legrövidebb és mégis teljes burmai körutunk. Yangonból indulunk és a
végén ide is térünk vissza, közben a meglátogatott helyek "mélyére is bepillantunk. Igazi szenzációnk egy
két napos kirándulás az északi hegyvidék törzsi falvaiba és hegyi kolostoraiba.
A körút során ”végigmegyünk” a Burma “must see” látnivalóinak legjaván és megnézzük:
Yangon-t, a a Kelet kertvárosát és egyben Burma kapuját,
Bagan-t, Ázsia sok évezredes történelmének leggazdagabb archeológiai emlékhelyét,
Mandalay-t az ékkövek városát, a mon királyság hajdani fővárosának emlékeit,
Amarapurá-t a halhatatlanok városát,
Sagaing-ot, a győzelem városát,
Mingun-t, a félbehagyott óriás lelőhelyét,
Pindaya hegyi kolostorait és barlangtemplomait,
az északi törzsek falvait és egy hegyi kolostor életét,
a Shan hegységet és az Inle tó békés és nyugodt vizeinek és környékének természeti csodáit.
Sűrű ez a program, de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan
látnivalókat, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat. Több helyen is ellátogatunk kis
falvakba, megnézzük a ma is élő ősi mesterségek műhelyeit.

Rövid utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában
2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás az 2.200 templom földjén
3.nap: Bagan – Mandaly : út közben: Amarapura és Sagaing
4.nap: Mandalay az ékkövek városa és a királyság emlékei
5.nap: Mandalay – Heho – Pindaya: a pagodák és barlangok vidéke
6.nap: Pindaya - Yasakyi: hegyi ösvények, hegyi kolostorok
7.nap: Yasikyi - Pindaya: törzsi ösvények és hegyi falvak
8.nap: Pindaya - Inle tó: A Shan hegység erdei, az Inle tó vize és Indein hegyi kolostora
9.nap: Inthe élet a tó vizén és sok-sok csónakázás
10.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Yangon a keleti kertek városa
11.nap: Utazás a sehova sem tartó vonattal - Dala és az utolsó éjszaka
12.nap: Yangon és környéke - elutazás
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Részletes utiprogram:
1.nap: Megérkezés Burmába – délután és este Yangon óvárosában (D)
Délelőtti vagy kora délutáni Yangon nemzetközi repterére, majd
transzfer a szállodába. A repülőút fáradalmait érdemes egy kis
pihenéssel feledtetni. Utána indul egész délutános, estés városnéző
programunk Yangon szívébe: A Kelet kertvárosába, ahogyan a
koloniális időkben nevezték. A XIX. század végére felépült
belváros, hatalmas parkjaival, a gyarmati stílusú épületek közé
beékelődő tradicionális faházaival remek kezdet egy burmai
látogatáshoz.

Természetesen Yangon „igazi” kulturális látványosságait is
megtekintjük. Nevezhetjük ezt yangoni pagoda programnak is.
Először az óváros közepében fekvő majdnem 2000 éves Sule
Pagodát látogatjuk meg. Ezután Burma leghatalmasabb fekvő
Buddha szobrának otthont adó Chauktatgyi Pagoda csodálatos
termei következnek. A trópusokon hamar sötétedik, azért a mai
látogatás legszebb része már a trópusi estében következik: a
Shwedagon Pagoda. A legendák szerint majdnem 2500 éves és a
reflektorok fényében ragyogó arany sztupája Burmai Buddhizmus szíve. A központi sztupát széles udvarok,
tucatnyi. aranytól ragyogó, színes festményekkel borított épület; és sok-sok gyönyörűen faragott szobor
övezi. A hely mindig forgalmas, imádkozó és áldozatot bemutató hívek százai nyüzsögnek az udvarokon,
szentélyekben. A pagoda meglátogatása után vacsorázni megyünk, hogy az ízletes burmai konyha első
remekeivel is talákozhassunk.
Vacsora után jó program lehet Yangon éjszakai életének
felderítése. Az óváros az éjszakai élet központja, rengeteg
vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk is az óvároshoz
esik közel, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.
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2.nap: Yangon – Bagan: történelmi barangolás a 2.200 templom földjén (B,L,D)
Korai reggeli után elrepülünk Közép-Mianmar legszebb helyére,
az Irrawaddy folyó partján fekvő Baganba, a hajdani Bagani
királyság fővárosába. A X.-XII.- században a környéket (és az
akkor Burma jó részét) uraló buddhista királyság valami
csodálatosat alkotott. 13.000 sztupát, pagodát, templomi épületet
és szentélyt épített fel rövid virágzása alatt a folyó síkságán.
Amikor eljött a vég Kubiláj kán seregének formájában, ebből sok
ezret beépítettek a városfalba a védelem megerősítésére. Ez sem
jött be és a királyság elbukott. Így ma már csak a dicső múlt tájon
elszórtan fekvő 2.200 emlékét tekinthetjük meg.
A reptérre érkezés után bejelentkezünk a szállodába és azonnal el
is indulunk egész napos barangolásunkra Bagan leghíresebb
templomaiban és pagodáiba. Sétánkat a Nyaung Oo piacon
kezdjük. Innen megyünk az Anawrahta király által a 11. század
elején vallási szentélyként épített Shwezigon pagodába.
Következő
állomásunk
Kyansittha
király
mesterműve, a Thatbyinnyu Templom, korai buddhista vallási
építészeti pompás példája és Bagan legmagasabb épülete,
a Htilominlo és az Ananda Templom. Koradélután útközben
megállunk egy lakk tárgyakat készítő több száz éves
manufaktúrában, majd sorra látogatjuk a délutáni templomtúra további állomásait, köztük a Manuha
templomot és a Myingabar Gubyaugyi-templomot. Mindegyik egy-egy különlegesség, építészetük
gyökeresen eltér egymástól. Általuk tudjuk bemutatni Bagan kultúrájának fejlődését a kezdetek vallási
festményeitől a folyamatos hindu hatás épületformáló változásain át a kiteljesedett buddhista
templomépítészet leggyönyörűbb, a templomok oszlopaiba-falaiba vésett faragásaiig és szent szobraiig.

Az egész napos és szellemileg nagyon kimerítő séta után, érünk el
bagani történelmi barangolás csúcspontjához. Ez nem más, mint a
naplemente látványa a templomvidék és a kanyargó Irrawaddy
felett. Ezt a legjobb helyről, a Buphaya vagy a Shwesandaw
Pagoda csúcsáról csodálhatjuk meg. Az épületek csúcsáról
minden irányban körülvesz ez az elmondhatatlan gyönyörűség.
Igazán bakancslista első helyes látnivaló.
A naplemente után visszatérünk a városba és egy remek helyi
vacsora zárja a nap programját.
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3.nap: Bagan – Mandaly - út közben Amarapura és Sagaing (B,L,D)
Reggeli után indulunk és ismét repülünk. Mai uticélunk a nap
végén Mandaly. Megérkezés után bejelentkezünk és máris
indulunk egész napos városnézésünkre. Mandalay helyén már
vagy 2500 is állt egy kisváros amelynek jelentéktelen élete
gyökeresen megváltozott 1857-ben. Abban az évben választotta
Mindon király éppen ismét felvirágzó királysága fővárosának.
Beleadtak apait-anyait az építkezésekbe és hamarosan egy
nyüzsgő nagyváros állt a régi kisváros helyén. A királyságot
ugyan az angolok bekebelezték az 1880-as évek végére, de a
város megmaradt. Mára már nyüzsgő kereskedelmi központ és
híres kulturális emlékhely. Mandaly repterén leszállva a napot két fantasztikusan szép hely felfedezésével
töltjük.
A reptérről utunk először Amarapura ősi városába vezet. A város
környékének városai hosszú évszázadokon adták egymás kezébe
a stafétabotot, mint a néha erősödő, néha gyengülő burmai királyi
dinasztiák székhelyei. Így Amarapura is többször volt királyi
székhely. Közben az egymás utáni királyok adományaként sorra
épültek itt is a szebbnél szebb kolostorok, templomok. Először
egy sétát teszünk a hangulatos belvárosban, majd
meglátogatjuk a Mahagundayone Monostort. A létesítmény
Közép-Burma egyik legnagyobb vallási központja és vallási
iskolája. A monostor területére lépve megfigyelhetjük az
étkezőtermekben, tanuló és meditációs termekben, szentélyekben élő szerzetesek és a több száz kisiskolás
novícius életét. Innen a híres U Bein hídhoz megyünk egy kis sétára. Ahogy Amarapura másodszor is
királyi székhellyé vált és felé irányult a környék forgalma, szükségessé vált a Taung Tha Man tó két
partjának összekötése is. A megoldás a világ leghosszabb, tó vizén átívelő, tikfa hídja, ami a hajdani Inwa
királyi palotájának több ezer darabjából épült és még ma is a környék gyalogos forgalmának ütőere a maga
1.200m hosszával.
Sagaing ma Közép-Burma egyik legfontosabb vallási központja.
A XIX.-században egy rövid életű királyság fővárosa volt, majd
pár évszázadig csak vallási központ maradt. A XVIII. században
ismét királyi székhelyként üzemelt egy ideig. Azonban mint
vallási központnak, fejlődése töretlen maradt és rengeteg csodás
buddhista szent hely, pagoda és meditációs központ épült az
évszázadok során. Utunkon két helyet látogatunk meg itt. Az
első a Sri Lanka-i Mahaceti mintájára épült Kaung Mu Daw
Pagoda. Innen felmegyünk a 240m magas Sagaing Hill-re. Innen a látvány fantasztikus. A hegyen és az
Irrawaddy partja mentén elszórtan épült és a fák közül kibukkanó több tucat pagoda és templom látványa
szemet gyönyörködtető. Innen már csak a szállodánk következik Mandalay-ben, egy jó vacsora és az esti
séta a városban.
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4.nap: Mandaly : Az ékkövek városa és a királyság emlékei (B,L,D)

Mandalay városnéző túránk első állomása a Mahamuni Pagoda,
Burma egyik híres zarándokhelye. A templomban lévő Buddha
szobor, a mester életében róla készült 5 szobor egyike. Innen
tovább megyünk és átváltunk egy kis "kereskedelmi"
városnézésre. Meglátogatjuk a hagyományos árukban bővelkedő
Zegyo piacot és néhány kézműves manufaktúrát ahol még mindig
művészi igénnyel készülnek a szövött és hímzett ruhaanyagok,
kárpitok; a híres burmai kókusz cukorka, a dúsan faragott
bambusz legyezők. Ebéd után továbbindulunk és elsőként az a
"Királyi házat", az aranyfüst lemezekkel borított Ein Daw Yar
Pagoda 35 méteres sztupáját látogatjuk meg. Két remek és lélegzetelállító szent épületegyüttes, az Atumahsi
kolostor és a Shwenandaw kolostor (Arany palota) következik ezután.

A következő helyszín a Kutodaw Pagoda, a "Királyi Érdem
temploma", ami egyben a világ legnagyobb könyve is. Mindon
király parancsára kezdték építeni 1857-ben, hogy Buddha tanai ne
veszhessenek el az idők folyamán és minden újabb generáció
számára is hozzáférhetők legyenek. A nyolc évnyi szorgos munka
eredményeként elkészült a "könyv". A Kutodaw sztupáját övező
729 szentély kőtábláin a theravada buddhizmus szent kánonának,
a Tipitakának teljes szövege olvasható.

A nap zárásaként a Mandalay hegy csúcsáról figyelhetjük meg a
négy folyóval határolt város naplementéjét. Itt várjuk meg az este
eljövetelét. Sötétedés után lemegyünk a már esti nyüzsgésére
ébredt óvárosba. A programot egy jó vacsorával zárjuk itt, aztán
felfedező sétára indulunk a kicsi és forgalmas utcák rengetegében.
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5.nap: Mandalay – Heho – Pindaya: a pagodák és barlangok vidéke (B/L/D)
Reggeli után indulunk tovább észak-kelet burmai programjaink
központjába Heho-ba. A repülés után autóba szállunk és Pindayaba megyünk.
A város rengeteg barlanggal átlyuggatott mészkőhegység lábánál
fekszik. Innen származik nevének legendája is, ami "pók
elkapása". A legenda egy hercegnő kiszabadításáról szól az őt
fogva tartó hatalmas barlangi pók karmai közül. Ami azonban
tény, hogy sok barlangot már az ősidők óta szentélyként
használtak a helyiek. Ezek közül a legszebb ma már egy
hangulatos hegyi monostorral körülvett hatalmas barlangtemplom, a várostól nem messze egy meredek
mészkőszirt oldalában. Ezt látogatjuk meg mai programunk első látnivalójaként.

Szerencsére ez a vidék már kicsit távol esik a civilizáció fő
sodrától, ezért olyan, ahol nagyon sok példáját láthatjuk annak,
milyen is volt egy kényelmesebb és nyugodtabb, de mindenesetre
boldogabb kor. A múltbeli élet jellemzője volt a mindennapi élet
eszközeinek kézimunkával történő előállítása is. Szerencsére ez
itt még megmaradt, rengeteg manufaktúra, nép és iparművészeti
műhely van úton-útfélen.
Ezek közül a fantasztikus helyek közül látogatunk meg egyet. Itt
a használati tárgy és a művészet csodálatos összefonódását
láthatjuk. Ez egy festett papír esernyőket és egyéb papír
alkotásokat előállító műhely. Mai további utunk során is meg-megállunk és vadászunk egy kicsit a hasonló
helyekre.

Pindaya városa a Pone Taloke tó köré épült, a tópartról sugár
irányban indulnak utcái. Szinte mindegyikben van valami, a
helyiek számára természetes, az idelátogatók számára különleges
látnivaló. Egész napos barangolásunk során jó pár kilométert
megteszünk, ezért késő délutánra már biztosan jól fog esni egy
kis pihenés.
Itteni szállodánk egy különleges, faházas üdülő. Ez nem csak ma
esti szálláshelyünk, de a holnap induló két napos gyalogos
kirándul bázisa is. Ide fogunk visszatérni a hegvidéki túra után.
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6.nap: Pindaya - Yasakyi: hegyi ösvények, hegyi kolostorok (B/L/D)
Ma 135 regisztrált kisebbség él Burma területén. A néhány ezer
fős és lassan eltűnő törzsi maradványoktól egészen a több ország
területén is élő sok milliós népekig. Egy biztos azonban,
"mérettől függetlenül" mind megtartotta ősi törzsi szokásait,
kultúráját. minél inkább hegyes vidékre érünk, annál több
esélyünk lesz találkozni velük. Ráadásul a legtöbb törzs
faluközösségekbe szerveződött és ezek a hegyi falvak vegyesen
fordulnak elő egy tájegységen belül is. Mára már (volt rá gyakran
akár pár ezer évük is...) a hagyományos mezőgazdaság mellett,
minden falu szakosodott is valamilyen kézműipari termelésre
vagy különleges termék előállítására is. Az északi hegyvidék ma még egy olyan terület, ahol megtalálhatók
az igazán érintetlen közösségek. A hagyományok megőrzésében az is segít, hogy a legtöbb falu nincs is még
rajta a térképen, ezekbe lejutni turista buszokkal sem lehet. Gyalogolni kell a falvakat összekötő erdei és
hegyi földutakon, a mindennapos használatú ösvényeken. Ide vezet el két napos hegyvidéki kirándulásunk
is.
Reggeli után indulunk két napos kirándulásunk első
barangolására. Ez a gyalogtúra se nem könnyű, se nem nehéz
Főleg a falvak közt húzódó évszázados kis utakon, ösvényeken
vezet, sehol semmi sziklamászás, kapaszkodás. Inkább a
természet szépségeiről szól, mint a megerőltetésről. Mai utunk
legnagyobb része egy hegyi törzs, a Danuk területén és falvain
vezet keresztül. A Danu törzs neve "bátor íjászt" jelent és a
középkori, a Thai királysággal vívott háborúk után telepedtek le
ezen a vidéken. Mindennapi viseletük még mindig a burmai
népviselet, saját nyelvük egy különleges tájszólással beszélt
burmai közös nyelv. Falvaik vagy a keskeny völgyek termékeny mezőin fekszenek, vagy magasan a
hegyekben, sűrű erdőkben, rejtőznek. A délelőtti bolyongás első két állomása Htwet Ni és See Kya Inn, két
jellegzetes Danu település. A másodikban meg is pihenünk egy kis falusi étkezésre, teázásra. Innen indulunk
tovább mai uticélunk Yasakyi felé.
Danu falvak után egy másik érdekes népcsoport a Palaung
(Padaung) törzsi területek következnek. Ehhez azonban be kell
hatolnunk a hegyek közé és fel is kell jutnunk hozzájuk. Dél-kelet
Ázsia talán legnagyobb és asszonyaik érdekes nyakperecei miatt
is kisebbsége szinte mindig a hegyek magasan fekvő platóin,
széles és lapos dombtetőkön építi fel falvait. Van persze
"laposföldi Palaung" is, ilyet láthattunk például az Inle
tó környékén is, de a döntő többség még igazi hegyi törzsi életet
él. Valahonnan a dél-kínai tartományokból vándoroltak ide a
Shan hegység csúcsai közé és egy részük innen vándorolt tovább
egészen Thaiföld északi hegyei közé, illetve egy csipetnyi megmaradt belőlük Dél-Kína vidékein is. Három
fő törzsük egyike a Shwe - Arany Palaung. Ennek a törzsnek az egyik jelentősebb Shan hegységbeli falva
Yasakyi. Délután érkezünk ide és meg is ebédelünk a falu pagodájában. délután és este a faluban sétálunk és
ismerkedünk lakói életével.
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7.nap: Yasikyi - Pindaya: törzsi ösvények és hegyi falvak (B/L/D)
A valamelyik helyi vendégházban vagy éppen a falu
monostorának hálótermében töltött éjszaka után korán
megreggelizünk és tovább indulunk a hegyi ösvényeken. Esti
uticélunk Pindaya lesz, de addig még sok falu ösvény és őserdő
vár ránk.
Igazi Isten háta mögötti terület. amikor összeállítottuk az utat a
hegyi túra falvainak legtöbbjét meg sem találtuk a térképen. Nem
csoda. Erre csak gyalog vagy bivalyos szekérrel lehet kódorogni.
Ezért is olyan különleges ez a két nap. Még csak kicsit rontotta
el a környék lakóit az üzlet. A természetet viszont még
egyáltalán nem. El is indulunk és keresztülsétálunk a hegyi törzsek falvain. Első állomásunk Lyin Lay Inn,
egy másik Danu falu. Reggel lévén, nyüzsög az egész, mindenhol a napi munkakezdet jeleit láthatjuk.
Innen már érdekesebb szakasz következik, megismerkedhetünk
Mae Ne Taung-gal a Pa-o törzs falvával. A Pa-ok vagy Pa'o-k a
Shan hegység második legnagyobb törzse, már vagy 3000 éve
élnek a környéken. Fő bevételi forrásunk a mezőgazdaság, színes,
mindennapi viseletként hordott törzsi ruházatuk is különleges.
Van azonban egy termékük, aminek előállítását meg is nézzünk
(amit a bátrabbak meg is kóstolhatnak) a cheroot szivar készítése.
Ez a bűzrúd a Délkelet-Ázsiában legjobban kedvelt, kizárólag
kézzel sodort és formázott, vágott dohánnyal töltött szivarfajta.
Ennek okán embertelenül drága is a világpiacon. Nem csak itt de
a környék sok falvához közeledve is már messziről megérezni a fínom, egyáltalán nem zavaró szivar
illatot. A falu látogatás után ismét az ösvény következik, majd egy újabb Danu falu, Htin Shuu Gone.
Semmi különös, csak egy újabb igazi, a turizmus és a modern életforma által még el nem rontott kis
zárt világ.
Innen az út már végig lejt Pindaya felé és a völgyben fekvő városka
és környékének szépsége velünk lesz egész délután. Következő
állomásunk Taung Paw Gyi egy szokatlanul nagy és forgalmas
Danu falu.
Érthető is, hogy megnőtt, mert lakói kávé és tea termesztéssel,
feldolgozással és kereskedelemmel foglalkoznak. A napsütötte,
de párás erdőkkel borított vidék ideális e két növényfajta
termesztéséhez. Az ültetvények gondozása, a betakarítás, a
válogatási és szárítási folyamatok mind-mind kézi munkával
történnek, az eredmény az igazi kézműves, csodálatos aromájú hegyi tea és kávé. Innen már csak egy
könnyű egy órás séte a város. Megérkezés után megpihenünk és aki még nem elég fáradt, annak irány
a tóparti sétány, az esti szórakozás.
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8.nap: Pindaya - Inle tó: A Shan hegység erdei, az Inle tó vize és Indein hegyi
kolostora (B/L/D)
A rengeteg történelmi látogatás után, körutunk első szakaszát
Burma természeti szépségeinek felvillantásával zárjuk. Autóval
folytatjuk utunkat mai uticélunkhoz, a Shan hegység felföldjén kb.
800m tengerszint feletti magasságban fekvő Inle tóhoz, ami.
Burma második legnagyobb természetes tava. Az érintetlen
természet fennséges látványa, a tó nyugodt vize és a Shan hegység
háttérben kéklő és a vízen tükröződő csúcsai fognak felejthetetlen
látványt nyújtani a mai napon (estén, másnap hajnalban...).

Nyaung Shwe lesz szárazföldi utunk végállomása. Itt csónakba szállunk és a tó
vizén lebegő szállodánkhoz lapátolunk a tó vizén. Innentől kezdve másnap
hajnalig megkíméljük lábainkat, mindenhová csónakkal megyünk.
Bejelentkezünk, majd megkezdjük estig tartó tavi barangolásunkat.

Utunk következő állomása az élő múltba és a természet szépségei
közé vezet. A tavat elhagyva egy kis csatornán hajózunk fel
Indeinbe a múltba burkolózó faluba. A csatorna partjain és
később a keskeny ösvény mentén több ezer kis pagoda sorakozik
festői összevisszaságban. Elérve Indeinbe elénk tárul a
hagyományos élet és egy egészen megdöbbentően érdekes
életforma. Indein lakói a padaungok. a hosszú-nyakúak népe.
Színes öltözetük és a lányok-asszonyok sokemeletes nyakéke
különleges látvány. A faluból induló burkolt lépcsősoron
felkapaszkodva jutunk el Alaung Suthu fenséges templom
komplexumába, ahonnan remek kilátás nyílik az alattunk elterülő tóra és a környező érintetlen
természetre. Visszautunk más ösvényeken vezet. Romantikus bambuszerdőkön át, majd a folyó partján
sétálva vissza csónakunkhoz és ismét kihajózunk a tó vizére.
Természetesen út közben, bele is láthatunk mindennapi életükbe.
Külön érdekesség a sekély tó vizén gólyalábakon halászó; az egy
lábon álló és hatalmas varsáikat másik lábukkal tartó halászok
munkájának megfigyelése is. Remek lehetőség ez izgalmas fotók
készítésére is. A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a
naplemente a tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen de egy életre
megmaradó emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba
visszatérve megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs,
csak pihenünk.
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9.nap: Inthe élet a tó vizén és sok-sok csónakázás (B/L/D)

A tó lakói a Inthe kisebbség tagjai. A törzs mintegy 60.000 tagja
a tó vízén úszó vagy a tómeder talajába vert cölöpök tetején
gubbasztó álló házakban és a tópart falvaiban él. Emberemlékezet
óta itt élnek és halászattal foglalkoznak. Változatlanul megőrizték
kultúrájukat és életmódjukat.
Ők lesznek segítségünkre a kiránduláson, az ő csónakjaikkal
járjuk körbe a tavat. Természetesen a környék izgalmas látnivalói
is sorra kerülnek.

A látnivalók közül a legérdekesebbekbe el is látogatunk.
Meglátogatjuk a Phaungdaw Oo Pagodát, a Nga Hpe
Kyaung kolostorát és híres úszó kertjeit (Az Ugráló Macskák
Kolostoraként is ismert).
A pagodákban és a tó körüli falvakban sok az ünnep, helyi
fesztivál. Ha szerencsénk van, itteni látogatásunk napjai alatt is
less valami izgalmas esemény. Ha van ilyen (szinte biztos, hogy
lesz…) be is iktatjuk a programba és kicsit belekóstolunk az In
the és a Padaung únnepi ételekbe és italokba is.

A csónaktúra talán legszebb része az alkonyat és a naplemente a
tó felett. Ez igazán elmesélhetetlen, de egy életre megmaradó
emléket nyújtó látvány. Úszó szállodánkba visszatérve
megvacsorázunk. Aztán már semmi dolgunk sincs, csak pihenünk.
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10.nap: Inle tó – Heho - Yangon: Yangon a keleti kertek városa (B/L/D)
Reggeli után visszarepülünk Yangonba és a város érdekességei
közt töltjük a napot sétálós-bevásárlós programokkal és az
éjszakai élet felfedezésével.
A megérkezés után meglátogatjuk a Kabar Aye Pagodába, majd a
Maha Pasa kézzel épített barlangja a következő uticél. Innen a
szállodába megyünk és bejelentkezünk. Ebéd után indulunk
délutáni – esti városlátogatásunkra.

Délutáni programunk kezdő helye a Bogyoke Aung San Piacot
(Scott's Market, Aung San tábornok piac), Yangon legnagyobb,
legnyüzsgőbb piacát. Itt egyszerűen minden kapható amit
Burmából hazavinni érdemes.
Lehetetlen megmondani, kinek mennyi idő kell a piac
izgalmainak élvezetére. Ha ezután még marad idő az esti
program kezdetéig, a belváros szebbnél szebb helyeire
látogathatunk el. Yangoni egész napos programunk után egy
remek vacsora közetkezik. Az estét a Kínai városrész vibráló forgatagában töltjük el.

Yangon az utazás végállomása, már csak két esténk maradt
megismerni a helyiek esti szokásait, tehát érdemes valami nagyon
különleges helyen, egy kis lazulással tölteni. A hely pedig nem
más, mint az óváros egyik egész este és éjszaka nyüzsgő része: a
kínai városrész.
Szinte esély sincs arra, hogy ne találkozzunk valami színes
felvonulással, valamiféle fesztivállal, miközben a városrész utcáit
járjuk. Gyakorlatilag egy nagy kirakodóvásár az összes utca. Itt
meg is kóstolhatjuk mindazt a sok finomságot, amit yangoni
streetfood végtelen választéka csak kínálni tud. Egy jó kis levezető beszélgetés sem árthat valamelyik kis
söröző teraszán.
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11.nap: Utazás a sehová sem tartó vonattal - Dala és az utolsó éjszaka (B/L/D)
Yangon igazi életének egyik legjobb módja egy utazás a sehova
sem tartó vonaton! Ez a híres yangoni körvasút. Kényelmesen és
lassan végigvándorol mind a 37 állomásán, aztán kezdi elölről az
egészet. A vonaton ülve sorra elhaladnak előttünk Yangon egymástól gyökeresen eltérő - városrészei. A folyópart és
kikötőinek vízi élete, a kínai, indiai és egyéb, egymástól jól
elhatárolódó lakó és üzleti negyedek, a modern város és az apró
kis házakból álló kaotikus negyedek, amiknek házait csak a csoda
tartja össze. Ez a vasútvonal a helyiek kedvelt utazási eszköze,
beleértve a mindenféle csomagok, termékek fuvarozását is. Nem
mindennapi látvány! Egy ilyen eszközre akár több napos városnézést is lehet szervezni, mert ott szálunk le
majd vissza, ahol csak akarunk. A vonatos nézelődés után a város északnyugati részén, Kyee Myin Dine
állomáson szállunk le és azonnal belevetjük magunkat a helyi piac színes forgatagába. Továbbhaladva a
kínai városrész leginkább jellemző részére a 17. és 18. utcák köré épült bevásárló negyedébe jutunk. Mire
elérünk ide, már dél lesz és ezért egy kis helyi curry étteremben meg is ebédelünk. A sok száz kis kifőzde
és étterem közül nem könnyű választani, mert mindenkinek megvan a maga kedvelt helye. Olyan helyre
megyünk, ahol a tulajdonos/főszakács/főpincér igazi profi. Már több generáció főzési tapasztalata és a jól
bevált családi receptek titkai segítenek itt egy különleges ízélmény "beszerzésében".
Délutáni kirándulásunk a folyó túlpartjára Dalába, egy
halászfalvas falusi körzetbe visz. Edéd után lesétálunk a folyó
partjára és kompra szállunk. Az átkelés az ország
legforgalmasabb viziútján igazi élmény. A kis lélekvesztőktől
kezdeve egészen a peremig súlyedően megpakolt szállítóbárkákig
minden lehetséges vagy éppen elképzelhetetlen fajtájú jármű
nyüzsög a vizen. Megérkezve Dala falusi környezete fogad soksok kis utcával, a folyópart csendesebb szakaszaival vagy éppen
az érkező utasokra vadászó riksák és helyi vezetők százaival. A
több mint száz kis utca zegzugos hálózatán végighaladva és a
helyi porták némelyikére ellátogatva kicsit turistás, de igazi falusi életképeket is biztosító kirándulásban lesz
részünk. Késő délutánig maradunk, majd a naplemente fényében szikrázó folyón kompozunk vissza a túlsó
partra.
Yangon az utazás végállomása, már csak két esténk maradt
megismerni a helyiek esti szokásait, tehát érdemes valami nagyon
különleges helyen, egy kis lazulással tölteni. A hely pedig nem
más, mint az óváros egyik egész este és éjszaka nyüzsgő része: a
kínai városrész.
Szinte esély sincs arra, hogy ne találkozzunk valami színes
felvonulással, valamiféle fesztivállal, miközben a városrész utcáit
járjuk. Gyakorlatilag egy nagy kirakodóvásár az összes utca. Itt
meg is kóstolhatjuk mindazt a sok finomságot, amit yangoni
streetfood végtelen választéka csak kínálni tud. Egy jó kis levezető beszélgetés sem árthat valamelyik kis
söröző teraszán.
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12.nap: barangolós-vásárlós délelőtt Yangon óvárosában – elutazás (B)
A nap tényleges program a továbbutazás időpontjától függ. Mire
ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan tud ajánlani programokat
erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a saját kívánságai
szerint. Van is miből, mert Yangon és közvetlen környéke
rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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