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Klasyczna Birma 11 dni    

 
Rangun, Mandalay, Mingun, Sagaing, Amarapura, Bagan, Popa, Kalaw, trekking w górach Shan, jezioro Inle, Heho, Rangun    

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Rangunu z przesiadkami. 
 
2 dzień  Rangun    
Przylot do dawnej stolicy Birmy – Rangunu. Transfer do hotelu. Zwiedzanie pagody Shwedagon, imponującej złotej świątyni, 

celu pielgrzymek buddyjskich i najbardziej rozpoznawalnej budowli w mieście; państwowego Muzeum Narodowego z ciekawymi 
zbiorami z okresu panowania birmańskich królów, pagody Chauk Htat Gyi (Odpoczywającego Buddy) oraz stojącej w samym 
centrum miasta pagody Sule, otoczonej stoiskami wróżbitów i uzdrowicieli. Spacer pośród kolonialnej zabudowy miasta, targ 
Bogyoke Aung San. Nocleg w Rangunie.  
  
UWAGA: W przypadku wieczornego przylotu do Rangunu, zwiedzanie miasta odbędzie się 10-go dnia. 
 
3 dzień  Rangun / Mandalay    
Transfer na lotnisko i przelot do Mandalay, dawnej królewskiej stolicy Birmy i drugiego co do wielkości miasta w państwie. 
Zwiedzanie królewskiego miasta Mandalay: pagoda Mahamuni, w której znajduje się jeden z najważniejszych w Birmie posągów 

buddy. Mierzący 3,8 m wysokości posąg przedstawiający siedzącego buddę, pokryty złotymi płatkami codziennie przyciąga do 

świątyni tłumy wiernych, którzy doklejają kolejne złote warstwy. Wizyta w odrestaurowanym Forcie i Pałacu Królewskim 

Mandalay, które ukazują tylko część dawnej wielkości stolicy Birmy. Następnie pagoda Kuthodaw – tzw. „największa księga 

świata”, w której przechowuje się 729 tablic z całym kanonem buddyjskim oraz pięknie rzeźbiony drewniany klasztor 
Shwenandaw Kyaung, który dawniej był częścią królewskiego pałacu i jest jedynym budynkiem pałacu, który nie uległ 

zniszczeniu podczas II wojny światowej. Wjazd na Wzgórze Mandalay skąd roztacza się panorama miasta i okolic. Nocleg 
w Mandalay. 
  
4 dzień  Mandalay / Mingun / Sagaing / Amarapura    
Wycieczka po okolicy słynącej ze starożytnych miejscowości. Przepłynięcie łodzią po rzece Irawadi do Mingun: zwiedzanie 
pagody Mingun, oglądanie wspaniałego dzwonu Mingun – jednego z największych tego typu obiektów na świecie oraz pagody 
Myatheindan. Zwiedzanie Sagaing – stolicy niepodległego królestwa Shan z XIV w. W programie pagoda Kaunghmudaw oraz 
wzgórze Sagaing. Przejazd do dawnej stolicy – Amarapury, gdzie znajduje się najdłuższy (1,2 km) na świecie most wykonany 

z drewna tekowego – most U Bein. Podziwiane zachodu słońca i okazja do zrobienia niecodziennych zdjęć nad rzeką. Nocleg 

w Mandalay. 
  
5 dzień  Mandalay / Bagan    
Przejazd do Bagan (ok. 6 godz.). Bagan, znany również jako Pagan, należy do najbardziej spektakularnych kompleksów 

archeologicznych w Azji Południowo-Wschodniej. Porównywany jest do Angkor w Kambodży lub Borobudur na Jawie. Na 

powierzchni 42 km2 znajduje się ponad 2 tys. buddyjskich pagód i świątyń. Większość świątyń powstała w XI-XIII w., kiedy Bagan 
był stolicą Birmy. Zwiedzanie świątyń należących do kompleksu Bagan. Kolacja połączona z występami tradycyjnego teatru 

lalek. Nocleg w Bagan. 
  
6 dzień  Bagan   
Poranna wizyta na barwnym, pełnym życia, lokalnym bazarze gdzie można z bliska obserwować codzienne życie Birmańczyków. 

Dalsze zwiedzanie świątyń należących do kompleksu Bagan: m.in. słynna świątynia Ananda Pahto z XII w. z czterema 
złoconymi posągami buddy, piękna złota pagoda Shwezigon Paya – wzór dla późniejszych budowli, świątynia Hilominlo 
z pięknymi rzeźbieniami; największa, masywna świątynia Dhammayangyi wzniesiona z cegły. Zachód słońca oglądany z jednej 
ze świątyń skąd roztacza się widok na całą okolicę. Nocleg w Bagan. 
 
7 dzień  Bagan / Popa / Kalaw    
Wyjazd do górskiej miejscowości Kalaw w stanie Shan (ok. 7 godz.). Po drodze wizyta przy Górze Popa, na której szczycie 

znajduje się kompleks świątynny poświęcony duchom nat. Wejście na górę w towarzystwie pielgrzymów, których tobołki 

obserwowane są przez dziesiątki małp. Dalszy przejazd do Kalaw. Po drodze przystanek w lokalnej wytwórni soku palmowego. 
Nocleg w Kalaw.  
  
8 dzień  Kalaw / góry Shan    
Poranny spacer po Kalaw, przepięknie położonego wśród okolicznych wzniesień. Wizyta na lokalnym bazarze oraz w pagodzie 
Hnee, gdzie znajduje się 500 letni posąg buddy wykonany z bambusa. Przejazd do wioski Lamaing zamieszkałej przez lud 

YungTo, gdzie rozpocznie się pierwszy odcinek trekkingu (ok. 3 godz.). Spokojna wędrówka wśród pól uprawnych i zielonych 

lasów bambusowych będzie równocześnie sposobnością do obserwacji życia rolniczych ludów TaungYo, Danu i Pa-O.  
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Przystanek w wiosce ludu Danu na lunch przygotowany specjalnie dla grupy. Po odpoczynku dalsza piesza podróż do miejsca 

noclegu (ok. 2,5 godz.) Droga biegnie wśród pól ryżowych i wapiennych wzniesień. Nocleg w świątyni buddyjskiej lub w lokalnym 
domu (zależnie od dostępności).  
      
Tego dnia Państwa bagaże zostaną przetransportowane nad jezioro Inle. Prosimy spakować się na jeden nocleg.  
 
9 dzień  jezioro Inle     
Spacer (ok. 45 min.) na najwyższe wzniesienie w okolicy, aby podziwiać widok na jezioro i otaczające wzgórza. Wizyta w szkole 
podstawowej oraz obserwowanie wyplatania tradycyjnych koszy ludu Pa-O. W dalszej drodze kolejne spotkania 
z wracającymi z bazaru tubylcami rodem z różnych plemion. Przybycie do wioski Indein położonej nad mierzącym 22 km 

długości jeziorem Inle. Do wioski należą domy na palach i pływające ogrody.  Rejs drewnianymi łódkami po jeziorze. Nocleg 
w hotelu nad jeziorem Inle. 
    
10 dzień  jezioro Inle / Heho /  Rangun    
Wizyta na lokalnym targu, oglądanie pływających ogrodów, oraz tradycyjnego sposobu połowu ryb. Podróż na zachodni brzeg 

jeziora, gdzie znajduje się kompleks pagód Shwe Indein. Wizyta w świątyni Phaung Daw Oo, która słynie z pięciu posągów 

buddy rokrocznie obwożonych w procesji dookoła jeziora. Przejazd do miasta Heho, jedynego w okolicy lotniska. Przelot do 
Rangunu. Wieczorny wylot do Warszawy z przesiadkami.  
      
W przypadku wylotu porannego 11. dnia dodatkowy nocleg w Rangunie. 
 
11 dzień  Powrót do Warszawy   
 
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

16.02 - 26.02.2017 MYAN-2/17 5950 PLN + 1490 USD* 280 USD* 

27.04 - 07.05.2017 MYAN-4/17 5950 PLN + 1590 USD* 310 USD* 

14.11 - 24.11.2017 MYAN-11/17 5950 PLN + 1590 USD* 310 USD* 

27.12.2017 - 06.01.2018 MYAN-12/17 6950 PLN + 1690 USD* 390 USD* 

01.02 - 11.02.2018 MYAN-2/18 5950 PLN + 1690 USD* 390 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Rangun - Warszawa z przesiadkami  
w portach lotniczych oraz przeloty na trasach Rangun - Mandalay, Heho 
- Rangun. 

2. Transfery i przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami.  
3. Wymienione w programie wycieczki łodzią. 
4. Zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z łazienką  

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).  
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i opiekę lokalnych 

przewodników. 
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu.  
9. Wizę birmańską dla posiadaczy paszportu RP. 
10. Opłaty lotniskowe oraz opłatę za wystawienie biletu. 
11. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (45 USD  

płatne w Birmie). 
3. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN). 
 

Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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