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Burma -Myanmar- är annorlunda. Landet gränsar i norr till Kina, i väst 
till Bangladesh, till Indien i nordväst, i öst till Laos och i sydost till 
Thailand. Burmas sydkust sträcker sig längs Andamansjön och i sydväst 
finns Bengaliska viken. Rangoon (Yangon) var fram till 2005 landets hu-
vudstad; den nuvarande är Naypyidaw. Det är svårt att uppfatta vad det 
är som skiljer upplevelsen från andra sydostasiatiska buddhistiska län-
der. Den starka religionen präglar folket och landet. Man bör läsa på och 
vara medveten så att man i möjligaste mån gynnar lokalbefolkningen. 
Stranden vid Ngapali är kritvit, ren och lugn. Här finns inga försäljare. 
Några restauranger ligger mellan de småskaliga och vackra hotellen. På 
bygatan bakom finns småbutiker och lokala krogar där man kan njuta 
grillade skaldjur för en billig peng. 
Tempelområdet där Shwedagonpagoden finns. anses vara landets mest 
heliga plats och människor vallfärdar dit. Vid solnedgången lyser det 
om guldet som täcker tempeltaken. Aktiviteten inne på området är både 
lugn och intensiv. Här möts man för att be, visa sin tacksamhet och ge 
gåvor.
Rekommenderar att kombinera  Burma med Thailand,Laos eller Viet-
nam

Rundresor och kombinationer med sol & bad 

 Rundresa Burma  16 dagar 

Dag 1 -  Rangoon-Yangon
Vid ankomst välkomnas du av vår Guide som kommer 
att följa med dig när du överför till hotellet.Yangon, 
tidigare känd som Rangoon, är en relativt lugn och 
charmig stad. Dess imponerande koloniala och andliga 
arv gör den till en av de mest fascinerande städerna i 
Sydostasien.  Övernattning i Yangon.

Dag 2 - Rangoon-Yangon
Efter frukost ska vi besöker Kyaukhtatgyi Pagoda, 
hem till en 70-meter lång liggande Buddha. Ett besök i 
Kyaukhtatgyi ger en bra översikt över buddhismen med 
väggmålningar som skildrar livet av Buddha, fötter sta-
tyn ristade med traditionella symboler och ofta många 
lokalbefolkningen samlas för att hylla och ber.
Nästa din guidad tur går till Kandawgyi Park, ett av cen-
trala Yangon grönaste platserna. Här ser du glittrande 
Karaweik pråm, en replik av den kungliga pråmen och 
den stora sjön med utsikt över Shwedagon i bakgrun-
den. Beroende på dagen för ditt besök Kandawgyi kan 
vara upptagen med lokala familjer som kommer hit på 
helgen att koppla av i den friska luften.
Härifrån fortsätter att Shwedagon Pagoda den mest vör-
dade buddhistiska tempel i Burma. Även om ursprunget 
till en pagod är oklart, den lokala legenden säger att den 
ursprungliga struktur byggdes 2500 år sedan då reno-
verats flera gånger tills den fattar sitt nuvarande form i 
den 15: e århundradet. Den 8-sidig centrala stupa är 99 
meter hög och förgyllda med bladguld och är omgiven 

av 64 mindre stupas och din guide kommer att visa dig 
runt den massiva komplex, förklarar varför detta tempel 
är så vördade. Njut av fantastisk utsikt över den gyllene 
stupa från denna utsiktspunkt.
Middag på lokal restaurang.
Dag 3 - Rangoon - Heho - Inle Lake (B)
EEfter frukost, transfer till flygplatsen för en flight till 
Heho. Från Heho, leder en naturskön en timmes bilresa 
till Nyaung Shwe, porten till Inle Lake. Längs vägen, 
stanna vid trä Shwe Yan Pyay kloster som har vackra 
sniderier och en samling av Buddha bilder. Vi kommer 
också att sluta i Nyaung Shwe för en kort promenad 
runt staden och besöka den färggranna marknaden om 
det hålls samma dag.
På att nå kanterna av Inle Lake, ombord på en privat 
motorbåt för att ge sig ut till Inle Lake, en av Burmas 
mest spektakulära sevärdheter. Pass byar byggda på 
styltor över sjön, bebos av lokal Intha folket. Beakta 
ben-paddla fiskare och se deras flytande trädgårdar upp-
byggd av remsor av vattenhyacint och lera och förankrat 
i botten med bambupålar. Besök Phaung Daw Oo 
Pagoda, sjöns viktigaste helgedom, som innehåller fem 
heliga Buddha bilder som omfattas av bladguld.
Utforska de lokala hantverk av Inle Lake med ett stopp 
vid vävning byn Inpawkhone och CIGARILL fabrik, 
där de typiska burmesiska cigarrer är gjorda för hand.
Om tiden tillåter, kan det vara dags att njuta av en kort 
promenad genom en av sjön byar.
Övernattning på Inle Lake.

Dag 4 - Inle Lake - Exc: Sagar (B, L)
Efter frukost, avresa mot Sagar,  södra regionen av Inle 
Lake. Mycket få turister göra resan ned till denna region 
men det är en av de vackraste platserna i Shan staten 
med bergen som bildar en bakgrund för de små byarna 
och fiskare på vattnet. Området öppnades nyligen för 
turister under 2003. Båtresan tar 2,5-3 timmar men är 
full av fantastiska vyer och hem för många unika arter 
av fåglar, både inhemska och flyttande. Luta dig tillbaka, 
slappna av och njuta av åkturen!
Vid ankomsten i Sagar området finns flera stopp, som 
kommer att göras (ordningen beror på tid, andra turist-
båtar och aktivitet i byarna) De viktigaste höjdpunkt för 
många resenärer är den ”sjunkna” stupas av Sagar- 108 
stupas från 16-17-talen som är delvis under vattnet 
för ett par månader om året. Det finns också en lokal 
kloster och byn som kan besökas här.
Fortsätt till byn Thaya Gone, hem till Pa-Oh, Shan och 
Inthar människor och känd för sin produktion av lokala 
risvin. Titta på processen för destillering och sedan 
prova några av de lokala brygga om du vill. I Thaya 
Borta finns också möjlighet att klättra till toppen av en 
liten kulle där det finns fantastisk utsikt över sjön och 
de omgivande byarna. En annan stopp kommer att gö-
ras i Sae Khaung Pottery Village för att se handarbetet 
av  olje- och vatten krukor samt naturliga underjordiska 
ugnar som används av byborna. Övernattning på Inle 
Lake.Sagar området är Tar Kaung, en rad mer än 200 
stupas som också gör en fantastisk foto stopp.

BURMA 

Kategori: Hotell ***
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Rundresa Burma - 16 dagar forts.

Dag 5 - Inle Lake - Kakku vandring (3D 
/ 2N) (B, L, D)  Idag tidigt går turen till  Nampan 
by på östra stranden av Inle Lake för att starta din 
vandring äventyr till Kakku. Tillsammans med gui-
den och en lokal Pa-Oh guide, huvudet i bergen. 
Den första delen av resan går till Dawn Ta Khawh 
(2 - 2,5 timmar på platt terräng). Under denna tid 
kommer du att passera genom två Inthar byar (Ma-
gyigone och Mine Khoe) samt Pa-Oh byn Magyipin.  
Från gryning Ta Khawh vi börjar stiga i bergen med 
2,5-3 timmars vandring längs switch ryggen till Hti 
Ne. Vi stannar ofta för bilder, vatten raster och lunch 
i en lokal by. Vyerna är vackra och väl värt att klättra. 
Slutligen når vi Hti Ne, Pa-Oh by där vi kommer att 
bo för natten. Det finns cirka 400 personer i byn och 
platsen erbjuder vidsträckt utsikt över Inle Lake till 
ena sidan och frodiga böljande kullar till den andra.
Njut av tiden att gå runt byn och interagera med lokal-
befolkningen vi möter vår värdfamilj eller lokal kloster 
för middag. Övernattning på Hti Ne byn.

Dag 6 - Trekking (Hti Ne-Hti Tat-Hti Tat) (B, L, 
D)Efter frukost, säger vi adjö till  värdfamiljen. Vi 
kommer iväg runt 8.30 i morse för promenad till 
Kakku. Även om det tar ca 6 timmar, är terrängen  
varierande.Vi börjar med en nedstigning till LOI 
Leik, en bondby ca 3 timmar från Hti Ne. Vi kom-
mer att stanna här för en tidig lunch och en chans 
att utforska den charmiga byn.Fortsätt till Kakku 
denna eftermiddag. Efter ca 2 timmar kommer vi att 
nå ett bevattningssystem som används av de lokala 
bönderna. Här har du en fantastisk utsikt över de 
avlägsna kullarna och stupa toppar Kakku. 
Ankomst till Kakku sent på eftermiddagen när ljuset 
kastar vackra färger över stupas. Det finns mer än 
5200 olika stupas av vilka några är 20 meter hög, 
och flera Buddha bilder utspridda. Det finns inga 
tydliga fakta om historien om de stupas men de flesta 
går tillbaka till 11-13-talet, under samma period när 
Bagan var blomstrande. Gå runt hela templen, ta din 
tid att njuta av förundran och vördnad av denna plats 
och upptäcka sniderier .Fortsätt med en 30-40 minu-
ters promenad till Lyaing Kon, en Pa-Oh by hem till 
70 familjer. Övernattning på Lyaing Kon byn.

Dag 7- Lyaing Kon - Tåg till Taunggyi - Inle 
Lake (B, L) Avresa runt 06.15 i morse för att vandra 
till Kakku tågstationen. I närheten kommer vi att äta 
frukost på en lokal butik som säljer Shan nudlar. 
Tåget anländer i Kakku runt 07.00 eller 08.00Om-
bord på tåget och njuta av den vackra 2-3 timmars 
resa som tåget gör sakta sin väg genom byarna och 
kullar (26 km). Tåget kommer sannolikt att fyllas med 
lokalbefolkningen kommer från en långt till Taunggyi 
marknaden för att köpa och sälja sina varor. (Obs: 
ibland ställs tåget in på grund av mekaniska problem, 
i detta fall är det lokal buss ,som drivs av byborna 
och kommer att användas för vår del) Passa på att se 
marknaden, Transfer tillbaka till Nyaung Shwe / Inle 
Lake. Övernattning på Inle Lake.

Dag 8 - Inle Lake - Heho - Mandalay (B)
tidig transfer till Heho flygplatsen för flyg till Man-
dalay.
Vid ankomsten, börja sightseeingtur i Mandalay med 
ett besök på Mahamuni Pagoda. Detta pagod är hem 
till en av landets mest vördade Buddha bilder som 
genom åren har täckts med bladguld ger det en näs-
tan ”knölig” konsistens. Mandalay är väl känt för sina 
skickliga hantverkare och som du tour traditionella 
workshops, får du lära dig mer om stadens hant-
verksföretag. Observera produktionen av träsniderier, 
kalaga gobelänger och bladguld, där teknikerna 

oförändrade från de som används för århundraden 
sedan till hantverk för Kungl.
I eftermiddag, fortsätta din rundtur i Mandalay med 
ett besök på Kuthodaw Pagoda, vars 729 marmor 
plattor av buddhistiska skrifter har förtjänat det titeln 
”världens största bok”. Fortsätt att Shwenandaw 
kloster, den enda kvarvarande byggnaden från 19th 
century kungliga palatset. Detta storslagna teak bygg-
nad är känd för sin utsökta träsniderier.
Bege dig till toppen av Mandalay Hill som solen 
börjar att ställa in för att njuta av en magnifik utsikt 
över staden och Irrawaddy.
Övernattning i Mandalay.

Dag 9 - Mandalay - Sagaing - Ava - Amara-
pura - MDL (B, L)
Efter frukost på hotellet, avgår för en utflykt runt 
Mandalay att utforska de tidigare huvudstäderna i 
Ava, Sagaing och Amarapura.
på morgonen korsas en bro över Irrawaddy till Sa-
gaing. Täckt med 600 vitmålade pagoder och kloster, 
är Sagaing Hill betraktas allmänt som den religiösa 
centrum Myanmar. Det är hem till 3.000 munkar och 
100 meditationscentrum och du kommer att besöka 
pagoder såsom Swan Oo Pon Nya Shin och U Min 
Thone Sae.
Vi ska också besöka Sagaing lokala marknaden, en 
typisk burmesiska marknaden som få turister besö-
ker. Här hittar du ett urval av artiklar för försäljning, 
inklusive lokalt tillverkade keramik, silver och andra 
hantverk. Vi kommer också att stanna vid en liten 
keramik byn för att se processen att göra ubiquitous 
vatten krukor finns i hela Burma. Fortsätt sedan 
söder om staden till Ava, huvudstaden från 14: e till 
18-talen, där en kort båtresa tar oss över floden till 
där vår häst och vagn väntar. Besök den gamla trä 
Bagaya kloster och resterna av det kungliga palatset 
och Fort. Det finns många små byar som ligger mitt 
Ava ruiner och när du reser med häst och vagn du får 
en glimt av det lokala livet i den burmesiska landsbyg-
den.Vi kommer att stanna för lunch i Ava innan vi 
återvände till vår bil. Åter mot staden och stannar vid 
Amarapura, en forna huvudstaden vars namn betyder 
”City of  Immortality”. Första besöket en silke 
vävning verkstad som tillverkar utsökta handgjorda 
produkter och sedan besöka Mahagandayon kloster, 
då över en tusen munkar bosatta.  Fortsätter sedan 
mot  U Bein Bridge för en promenad längs denna 
200 år gamla teak bron. Bron byggdes av 984 teak 
inlägg som en gång var en del av den övergivna Inwa 
palatset och det är 1,2 kilometer lång vilket gör det 
till världens längsta teak span. Njut av en promenad 
längs bron och den fantastiska utsikten över de omgi-
vande gårdar och strömmar.
Övernattning i Mandalay.

Dag 10 - Mandalay - Bagan (B)
Efter frukost på hotellet, transfer till Mandalay flyg-
plats för flyg till Bagan (Nyaung Oo).
Från den 11 till 13-talen, då Bagan var huvudstad 
i Burma, de styrande konstruerade tusentals stora 
stupas och tempel av vilka många fortfarande står i 
dag på stranden av Irrawaddy.
Vid ankomsten, börjar din resa med ett besök ett 
högt beläget tempel från vilket vi har en panoramaut-
sikt över den magnifika slätterna i Bagan. Fortsätter 
med ett besök till den gyllene stupa av Shwezigon 
Pagoda för en introduktion i Bagan rika historia. 
Sedan besök i närliggande Wetkyi-In Gubyaukgyi, ett 
grotttempel med utsökta Jataka väggmålningar och 
eleganta Htilominlo, tempelet är känt för sina fina 
gips sniderier och glaserade sandstens dekorationer.

Eftermiddag en börjar med ett besök i en traditionell 
lack varo workshop där du kan följa produktionen 
av en av Burmas mest kända hantverk. Fortsätter till  
Ananda Temple, ett arkitektoniskt mästerverk och 
en av Bagan vackraste tempel. Byggdes i början av 
Mon-stil, Ananda innehåller två unika Buddha bilder 
vars uttryck tycks ändras beroende på avståndet från 
vilket statyn ses.
Härifrån åker vi häst och vagn för en turné som pas-
serar Thatbyinnyu, den högsta tempel i Bagan, massiv 
Dhammayangyi Temple, känd för sin märkliga tegel, 
och Sulamani templet.
Njut av en oförglömlig solnedgången över slätterna 
från den övre terrassen på en av templen.
Övernattning i Bagan.

Dag 11 - Bagan - Tillägg:  Varmluft ballong 
över Bagan (B)
Tillägg Börja din morgon med en varmluftsbal-
long flygning över slätterna i Bagan. Njut av den 
fantastiska utsikten som solen går upp över stupas 
och Irrawaddy. Detta är verkligen en oförglömlig och 
unik upplevelse! (Obs: endast tillgänglig från oktober 
till mars) Prsi ca USD 300.- per person

Efter frukost, besök färgglada Nyaung Oo Market 
där byborna samlas varje dag för att köpa och sälja 
sina produkter och andra varor. Fortsätt att Myinkaba 
byn och ta en kort rundvandring för att utforska 
templen i Manuha och Nan Paya.

Utforska fler tempel i området, besöka fler hantverks-
butiker eller gå tillbaka till ditt hotell för en paus för 
att koppla av från middagshettan. I eftermiddag, 
fortsätter att landsbygden byn Minnanthu, en av Ba-
gan de minst besökta områden. Här kommer du att 
utforska templen såsom Payathonzu, Lemyentha och 
Nandamannya innan du beger dig till stranden piren. 
Ombord på en lokal båt för en långsam kryssning 
ner Irrawaddy. Som du kryssning vattnet, observera 
livsstil fiskarna och riverside bybor samt njuta av den 
unika perspektiv Bagan tempel.
Återvänd till ditt hotell i kväll.
Övernattning i Bagan.

Dag 12 - Bagan - Popa - Bagan (B)
Efter frukost på hotellet går turen till Mt Popa med 
din guide. Mt Popa är en plats av stor betydelse för 
den burmesiska som tror att det är hus 37 Nats, 
burmesiska gamla animistiska sprit. Helgedomen 
ligger på en vulkanisk plugg, Taung Kalat, och med 
din guide du kommer att gå upp de nästan 900 trap-
porna till toppen. Längs vägen kommer du att lära 
om NAT och nat dyrkan som du klättra förbi många 
helgedomar och se lokala pilgrimer. Ditt hårda arbete 
belönas som vyn över Myingyan slätten från toppen 
av den vulkaniska toppen är imponerande.

Efter återkomsten till basen av helgedomen, börjar 
enheten tillbaka till Bagan. Efter ca 20-30 minuter 
vi ska sluta i Shwe Hlaing Village. Denna by gör sitt 
levebröd genom att producera olika objekt från toddy 
palmer. Du kommer att kunna observera traditio-
nella produktionen av palm toddy-från insamling av 
vätskan till skapandet av drycker och socker. Sedan 
överföra tillbaka till Bagan.
Övernattning i Bagan.
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Rundresa Burma - 16 dagar forts.

Dag 13 - Bagan - Thandwe - Ngapali (B)
Efter frukost på ditt hotell, transfer till Nyaung U 
flygplatsen för flyg till Thandwe (Ngapali).
Vid ankomsten till Thandwe Airport, kommer du att 
välkomnas och överföras till Ngapali Beach, en 20 
minuters bilresa.
Ngapali Beach är en lugn 3 kilometer sträcka av vit 
sand kantade av kokospalmer. Den varma, klara vat-
ten är perfekt för vattensporter såsom snorkling och 
det finns flera små öar runt som kan nås med båt.
Övernattning i Ngapali.

Dag 14 - Ngapali (B)
Njut av två hela dagar i lugn och ro i Ngapali. Daglig 
frukost serveras och det finns alternativ för snorkling, 
båtturer eller cykelturer.
Vi kan också ordna med förhandsanmälan, ett besök 
på Maung Shwe Lay där du kan njuta av en ”privat 
strand” för dagen. Denna vackra plats är en typisk 
fiskeby i Rakhine staten och på grund av sitt avlägsna 
läge, sällan besöks av turister. Det är också platsen för 
ett biblioteket, vdär finns böcker, tidskrifter och andra 
material och pedagogiskt stöd till invånarna i Maung 
Shwe Lay. (För mer information besök www.exofoun-
dation.com) Övernattning i Ngapali.

Dag 15 - Ngapali - Thandwe - Yangon (B) 
Efter frukost, njut av ett par timmars avkoppling 
innan du reser till Thandwe flygplatsen för flyg till 
Rangoon.
Vid ankomsten, transfer till hotellet för incheckning.
Efter fräscha upp, till riskkapital centrum utforska 
stadens centrum och dess fantastiska blandning av 
arkitektur och platser. Gatorna är fyllda med historiska 
byggnader av vilka många har en bleka kolonial charm 
inte sett någon annanstans i Asien. Du börjar på 
posten - en härlig historiska bygg- och gå till Sule Paya 
i mitten av downtown, förbi Strand Hotel, Mahaban-
doola Garden och Självständighetsmonumentet längs 
vägen. Besök då Little India och Chinatown, en färg-
stark kakofoni av restauranger, tempel och marknader.
Övernattning i Yangon.

Dag 16 - Avresa Yangon  (B)
Beroende på flygtid, finns det en möjlighet att ta en tur 
på Rangoon Circle tåg på morgonen.
Tex en tur till  till Yangon järnvägsstation, en unik tur 
på stadens cirkulära tågresa genom utkanten av staden 
(20-30 minuters resa). Detta långsamgåene tåg ger dig 
en unik möjlighet att observera den livliga, färgstarka 
livsstil lokalbefolkningen. Stiga på Kyi Myin Daing 
marknad där du kan ta del av de olika bås 
På eftermiddag, besöka Bogyoke Market, tidigare 
känd som Scotts Market, där du kan  se ett brett urval 
av Myanmar hantverk och andra varor innan  tranfer 

till Yangon International Airport för din fortsatta 
flygning. (Obs: Marknaden är stängd på måndagar och 
allmänna helgdagar)

Pris från: 32.700:

 - 

Prisr på inrikesflyg ingår men kan ändras
Rangoon - Heho Air Bagan, Air KBZ, Air 
Mandalay, Yangon Airways eller asiatiska 
Wings Airways 
Heho - Mandalay 
Mandalay - Nyaung 
Nyaung U - Thandwe 
Thandwe - Yangon 
TOTALT flyg inrikes ca 5000:- ingår

Visum vid ankomst (inkl. Aktuella avgif-
ter visum) 45USD

Ingår i resan:
• Boende i en delad dubbel eller dubbelrum med daglig frukost
• Måltider som nämns i resplanen (B = frukost, L = lunch, D = Middag)
• Engelsktalande stationer guider (annan station guide i varje destination), utom i Ngapali Beach
• Porter avgifter på flygplatser och Jetty
• Pa-O vandring guide
• Entréavgifter för Kakku och byn donationer
• Transfer till startpunkten för vandringen
• Transport från Kakku till Taunggyi med tåg eller buss
• Alla transfers och utflykter med privata luftkonditionerade fordon, i Ngapali, säte i cocach överförings grundläggande tillhanda  hålls av hotellet
• Privat motorbåt i Inle Lake och solnedgång kryssning i Bagan
• Häst och vagn turer i Bagan & Ava
• Entréavgifter för besök som nämns i programmet
• Vatten och uppfriskande handdukar
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Highlights of Burma - 5 dagar

Dag 01: Yangon Ankomst 

Ankomst Yangon internationella flygplats från Int’l flyg-
ning. Träffas och hälsar på flygplatsen och välkomnas av 
våra erfarna engelsktalande guide och transfer till hotel-
let. Kolla -in Hotel. Starta Rangoon stadsrundtur med 
Erfarna engelsktalande guide från Air-con Coach. Första 
besök i Rangoon Colonial Style centrum. Besök Sule 
Pagoda, går tillbaka mer än 2000 år sedan. Ska du åka 
till Chauk Htat Gyi Pagoda för att se en stor liggande 
Buddha bild. Komplettera din första dag i Myanmar 
med ett längre besök i en av världens mest spektaku-
lära monument, Shwedagon Pagoda: sin gyllene stupa 
är ”hjärtat” i Burma. Pagoden tros 2500 år gammal och 
den centrala stupa i omgiven av dussintals intrikat de-
korerade byggnader och statyer. Det finns alltid många 
Myanmar människor bedjande och göra erbjudande till 
Pagoda. Njut av solnedgången på Pagoda. Kör tillbaka 
till hotellet och fritid. Transfer till hotellet och övernatt-
ning på hotell.

Dag 2 - Tangon Bagan

fFrukost på Hotel. Kolla utcheckning hotell och transfer 
till flygplatsen. Avresa till Bagan från inrikesflyg (sche-
man flygning) (ca: 1 timme och 30 minuters flygning) 
.Arrive Naung U Airport .first besök i Nyaung-Oo mor-
gon Market för att se människor levnadssätt. Dagen med 
besök till de mest betydelsefulla pagoder och tempel i 
Bagan, inklusive Shwezigon Pagoda byggdes av kung 
Anawrahta i början av 11: e som en religiös helgedom. 
Fortsätt besök Annada Temple: en vitkalkade mäster-
verk av Mon arkitektur med fyra stående Buddha, och 
den intilliggande tegel klostret med den vackra, väl - be-
varade 18-talet väggmålningar. Besök Thatbinnyu Temp-
le känner som ”tempel allvetande” och anor från 1144.
Continue besök i Sulamani templet. Transfer till hotellet 
och fritid. Eftermiddagen besöker en av Burmas mest 
värdefulla hantverk, en lack ware hem Bransch: närheten 
Myingabar byn. Fortsätt besök i Damayangyi Temple 
(den massiva tempel i Bagan) .Experience genom lokal 
Häst-cart väg till Pyitthagyi Temple (15 min). Övernatt-
ning på hotell.

Dag 3 - Bagan - Mandalay -Amarapura Manda-
lay 
Frukost på Hotel. Kolla utcheckning hotell och transfer 
till flygplatsen. Avresa till Mandalay med inrikesflyg 
(Morning scheman flyg, Ca: 30 minuters flygning) .Ar-
rive Mandalay internationella flygplats. Först, utflykt till 
Amarapura 200 år gammal U Bein teak bro, byggd 1728 
vid den tidpunkt då Amarapura var kungliga huvud-
staden .Visit traditionella hand - vävda siden verkstad 
teak inlägg. Efter besöket fortsätter resan till Mandalay 
genom omväxlande odlingslandskap och byar Incheck-
ning hotellet och fritid. Besök en av de mest vördade 
religiösa bilder i Myanmar, till Mahamuni Pagoda .Stop 
se stone carving och senare för att se bladguld blivit 
misshandlad i rånet tunna bitar Besök Shwenandaw 

Palace även känd som före detta kungliga palatset, som 
en gång var kung Mindon hem. Besök den berömda 
lokala marknaden ”Zay cho” ligger i ned staden område 
i Mandalay att se människor levnadssätt Gå till foten av 
Mandalay Hill och sedan besöka upp området .Tycker 
spektakulära vyer vid solnedgången från Mandalay Hill, 
finns intressanta glas dubbade tempel. Njut av solned-
gången på Mandalay Hill. Transfer till hotellet. Fri och 
fritid. Övernattning på hotell

.Dag 4 - Mandalay- Heho-Nyaung Shwe Jetty 
I
Tidig transfer till Heho flygplatsen för flyg till Manda-
lay.
Vid ankomsten, börja sightseeingtur i Mandalay med ett 
besök på Mahamuni Pagoda. Detta pagod är hem till 
en av landets mest vördade Buddha bilder som genom 
åren har täckts med bladguld ger det en nästan ”knölig” 
konsistens. Mandalay är väl känt för sina skickliga 
hantverkare och som du tour traditionella workshops, 
får du lära dig mer om stadens hantverksföretag. Ob-
servera produktionen av träsniderier, kalaga gobelänger 
och bladguld, där teknikerna oförändrade från de som 
används för århundraden sedan till hantverk för Kungl.
I eftermiddag, fortsätta din rundtur i Mandalay med ett 
besök på Kuthodaw Pagoda, vars 729 marmor plattor 
av buddhistiska skrifter har förtjänat det titeln ”världens 
största bok”. Fortsätt att Shwenandaw kloster, den enda 
kvarvarande byggnaden från 19th century kungliga 
palatset. Denna storslagna teak byggnad är känd för sin 
utsökta träsniderier.
Bege dig till toppen av Mandalay Hill som solen börjar 
att ställa in för att njuta av en magnifik utsikt över 
staden och Irrawaddy.
Övernattning i Mandalay.

Dag 5 - Inle-Nyaung Shwe Jetty-Heho -Yangon 
En utflykt med båt på Inle Lake, på väg till mitten 
av Inle lake inklusive Phaung Daw Oo Pagoda, den 
heligaste religiösa plats i södra Shan State. , Flytande 
byar och trädgårdar, där frukt och grönsaker odlas. Se 
traditionellt hantverk - silke vävning på trä handvävsto-
lar och smedja. Stanna vid Ngaphechaung kloster som 
är känd för sina Jumping -Cats Show
 Övernattning på hotell.

Ingår i resan:
Yangon (2 nätter), Bagan (1 natt), Mandalay (1 natt) och 
Inle (1 natt) som per ab ove program.
· 4 inrikesflyg: Yangon- Bagan, Bagan - Mandalay, Man-
dalay - Heho, Heho - Yangon enligt beskrivning.
· Domestic Avreseflygplats skatt för varje destination
· Transportation Services: Yangon, Bagan, Mandalay, 
Amarapura och Inle Lake sightseeing enligt beskrivning.
· Entréer avgifter i Yangon, Bagan, Mandalay, Amara-
pura och Inle.
· Erfaren (OR) Station Flytande engelsktalande guide.
· Häst vagn avgifter, Båt Avgifter för Inle, porterages 
och all överföring enligt beskrivning.
 Dricksvatten, Refreshments  och liten gåva

Priset är beroende på hotell standard

Pris från: 13..100:–

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss /båt/ flyg
Start: Rangoon
Slut: Rangoon
Dagar: 5


