BIRMA - LAOS (14 dni)
Cena: 6800 PLN + 1850 USD

CENA OBEJMUJE:
przelot na trasie Warszawa – Rangun, Vientiane – Warszawa (z przesiadką)
przelot Rangun – Luang Prabang
przeloty wewnętrzne (Rangun-Heho, Heho-Bagan, Bagan-Rangun)
zakwaterowanie w hotelach w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem
przejazdy prywatnymi, klimatyzowanymi samochodami z kierowcą według programu
łodzie w Inle Lake, Indein, Ban Pak Ou, przejażdżka bryczką konną w Baganie
spływ kajakowy wzdłuż rzeki Nam Song w Vang Vieng
bilety wstępu oraz opłaty strefowe
codzienna woda mineralna oraz jednorazowe ręczniki odświeżające
CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
Napiwków
Wizy do Birmy – wiza on-line

Program:
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, przy stanowisku Opal Travel.
Przelot do Rangunu, największego miasta i dawnej stolicy Birmy – najbardziej tajemniczego
państwa Azji Południowo-Wschodniej
2. DZIEŃ: RANGUN
Przylot do Rangun późnym popołudniem. Transfer i zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek
oraz wieczór wolny do własnej dyspozycji.
3. DZIEŃ: RANGUN

Zwiedzanie Rangunu, miasta wielu kultur i kontrastów, rozpoczniemy od spaceru po
słynnych ogrodach Mahabandoola położonych w samym centrum miasta, otoczonych
budynkami w stylu wiktoriańskim. Przejazd rykszą przez kolonialną część miasta, aby
podziwiać zróżnicowaną kolonialną architekturę miasta oraz przyjrzeć się codziennemu
życiu jego mieszkańców. Następnie przejedziemy do świątyni Chaukhtatgyi z posągiem 70metrowego leżącego Buddy, którego stopy są pokryte rzeźbionymi symbolami. Wczesnym
popołudniem przejażdżka podmiejską kolejką (tzw. ‘Circular Train’) aby bliżej przyjrzeć się
życiu lokalnych mieszkańców Rangunu. Wizyta nad malowniczym jeziorem Kandawgyi oraz
podziwianie pozłacanej królewskiej barki Karaweik. Następnie przejazd na zachód słońca do
liczącej 2500 lat pagody Shwedagon, najważniejszej i najbardziej majestatycznej świątyni w
Birmie, pokrytej kilkudziesięcioma tonami złota oraz tysiącami diamentów, gdzie będziemy
mogli podziwiać buddyjskich mnichów w tradycyjnych, szkarłatnych szatach oraz
miejscowych pielgrzymów recytujących modlitwy przed licznymi posągami Buddy.
4. DZIEŃ: RANGUN – JEZIORO INLE
Poranny przelot do Inle Lake. Przejazd do Nyaung Shwe, tętniącego życiem miasteczka
usytuowanego na brzegu Jeziora Inle. Dzień spędzimy na jeziorze zwiedzając łódką długie na
22 km i szerokie na 11 km malownicze jezioro. Inle Lake zamieszkałe jest przez lud Intha,
który wykształcił jedyną w swoim rodzaju technikę wiosłowania nogami. Podziwiaj
zbudowane na jeziorze osady na palach oraz pływające ogrody i farmy, przytwierdzone do
dna za pomocą bambusowych pali. Następnie odwiedzimy świątynie Phaung Daw Oo,
najświętsze miejsce kultu religijnego w stanie Shan, w której znajduje się pięć pokrytych
złotem wizerunków Buddy, corocznie obwożonych podczas procesji wokół jeziora, w
pozłacanej barce. Po południu odwiedzimy lokalne wioski trudniące się lokalnym
rzemiosłem, gdzie dowiesz się o tradycyjnych metodach tkactwa jedwabiu, żłobieniu
łodzi, produkcji tutejszych cygar oraz spotkasz lokalnych kowali i złotników. Następnie
zwiedzimy położony na jeziorze klasztor Nga Phe Kyaung, znanego ze skaczących przez
obręcze kotów, oraz antycznych rzeźb Buddy. Podziwiaj malowniczy zachód słońca na
środku jeziora w drodze powrotnej do hotelu.
5. DZIEŃ: JEZIORO INLE
Po śniadaniu udamy się na rotujący targ, odbywający się każdego dnia w innej z wiosek
wokół jeziora. Poranny targ przyciąga nie tylko mieszkańców jeziora, ale także tubylców z
okolicznych terenów i jest świetną okazją do spotkania ubranych w tradycyjne stroje ludów
zamieszkujących pobliskie wzgórza. Następnie przepłyniemy łódką na zachodni brzeg
jeziora, gdzie znajduje się imponujący kompleks Indein z tysiącami stup wtulonymi w
pobliskie wzgórza i otoczonych przez okoliczne wioski ludu Pa-O. Po południu przejedziemy
do położonej na wzgórzu winiarni Red Mountain, gdzie dowiemy się więcej o lokalnych

metodach wytwarzania wina oraz skąd można podziwiać malowniczy zachód słońca na tle
Jeziora Inle oraz pobliskich gór, delektując się lokalnie produkowanymi rodzajami wina.
6. DZIEŃ: JEZIORO INLE – PINDAYA – BAGAN
Przejazd znad Jeziora Inle do Pindaya, spokojnego miasteczka położonego wokół
malowniczego jeziora, z tętniącym życiem rynkiem i wspaniałymi widokami na otaczającą
okolicę. Pindaya słynie z rozległej sieci jaskiń, które mieszczą dziesiątki tysięcy błyszczących
posągów Buddy. Miasteczko jest również znane z ręcznie wykonywanych ozdób. Po drodze
zwiedzanie klasztoru Shwe Yan Pyay, jednego z najczęściej utrwalanych na pocztówkach
drewnianego klasztoru wyróżniającego się owalnymi oknami oraz szklanymi, świetnie
zachowanymi mozaikami oraz warsztatu produkującego tradycyjne papierowe parasole,
gdzie można zaobserwować ręczny proces produkcji, od papieru, aż do ręcznego zdobienia
parasoli. Pindaya jest zamieszkana przez plemiona Danu i Pa-O, wyróżniających się
tradycyjnymi kolorowymi nakryciami głowy. Po południu przelot do Baganu.
7. DZIEŃ: BAGAN
AKTYWNOŚĆ FAKULTATYWNA: Lot balonem podczas wschodu słońca nad tysiącami
pogód antycznego miasta Bagan. Przelot rozpoczyna się nad ranem od wypełnienia
gigantycznych balonów gorącym powietrzem. Trwający niecałą godzinę lot jest
niezapomnianym przeżyciem, podczas którego można podziwiać rozległą, wypełnioną
niezliczonymi świątyniami równinę Baganu, rzekę Irawadi aż po łańcuch Gór Arakańskich.
Powrót do hotelu na śniadanie.
Zwiedzanie starożytnego miasta rozpoczniemy od wizyty na gwarnym rynku, dającą wgląd w
lokalną atmosferę i życie mieszkańców Baganu. Dzień spędzimy na zwiedzeniu
najważniejszych z ponad 2200 pagód i świątyń wybudowanych od XI do XIII wieku przez
ówczesnych władców Baganu. Na początek odwiedzimy imponującą pagodę Shwezigon,
wybudowaną ponad tysiąc lat temu przez króla Anawrahta jako sanktuarium religijne oraz
świątynię Wetkyi-In Gubyaukgyi pokrytą licznymi freskami z dżataką, opowieścią o
poprzednich wcieleniach Buddy. Następnie zwiedzimy sławną świątynię Ananda, najbardziej
okazałą budowlę w Bagnie, jak również pagodę Htilominlo, słynną z dobrze zachowanych
imponujących dekoracji z piaskowca. Po południu odwiedzimy miejscowy warsztat laki,
żywicy używanej w tutejszej sztuce zdobniczej, gdzie dowiemy się więcej o tradycyjnych
metodach tworzenia przedmiotów artystycznych, praktykowanych w Birmie od stuleci. Na
zakończenie dnia przejedziemy bryczką konną po polnych drogach pomiędzy licznymi
słynnymi pagodami na jedno ze wzniesień, skąd podziwiać będziemy malowniczy zachód
słońca ponad setkami starożytnych świątyń.

8. DZIEŃ: BAGAN – RANGUN
Dzisiaj wyruszymy do wiosek wokół Baganu, gdzie będziemy mogli zaobserwować
codzienny, tradycyjny tryb życia większości mieszkańców Birmy. Spacer przez lokalne osady
wypełnione skromnymi gospodarstwami rolnymi oraz zakładami rzemieślniczymi daje
możliwość poznania lokalnych zwyczajów, a serdeczni i otwarci Birmańczycy często
zapraszają turystów do swoich domów oraz z przyjemnością wdają się w rozmowę, chcąc
podzielić się swoimi tradycjami oraz sposobem życia. Następnie odwiedzimy słynne pagody
Dhammayazika z imponującą złotą kopułą oraz Dhammayangyi, największą pogodę w
Baganie. Po południu przelot do Rangunu.
9. DZIEŃ: RANGUN – LUANG PRABANG
Przelot do Luang Prabang. Zwiedzanie dawnej stolicy północnego Laosu, znajdującej się na
liście Dziedzictwa Światowego UNESCO. Luang Prabang z kilkudziesięcioma pozłacanymi
kompleksami świątynnymi uważany jest za religijną stolicę kraju. Miasto do dziś zachowało
swój dawny klimat z czasów francuskiej kolonizacji. Zwiedzanie byłego Pałacu Królewskiego,
przekształconego po upadku monarchii w Muzeum Narodowe, w którym można podziwiać
oryginalne, świetnie zachowane komnaty królewskie, zbiór przedmiotów i dzieł sztuki
należących do rodziny królewskiej, oraz czczony posąg “Prabang”, od którego pochodzi
nazwa miasta. Zwiedzanie Vat Mai, świątyni królewskiej oraz Vat Xieng Thong, zdobionej
wykwintnie wykonaną mozaiką, jednej z najpiękniejszych świątyń w całym kraju.
10. DZIEŃ: LUANG PRABANG
Wczesna pobudka, aby zaobserwować jak o świcie lokalni mnisi spacerują wśród wąskich
uliczek, pomiędzy budynkami z czasów francuskiej kolonizacji, zbierając do blaszanych
misek jałmużnę od wiernych oraz udzielają im błogosławieństwa. Wizyta na słynnym
gwarnym targu, gdzie na świeżym powietrzu, tutejszy mieszkańcy zaopatrują się w żywność
oraz lokalne wyroby. Następnie przejazd do robiących niezapomniane wrażenie
wodospadów Kuang Si, gdzie zielono-turkusowe wodospady i jeziora przeplatają się z
naturalnymi formacjami wapiennymi. Możliwość kąpieli pod jednym z wodospadów
wpadający do płytkiego jeziora, usytuowany w przepięknej, sielankowej scenerii. Przejazd
przez las tekowy do schroniska, gdzie można podziwiać zagrożone wyginięciem niedźwiedzie
himalajskie. Późnym południem, czas wolny na zakupy w prowadzonych przez mieszkańców
miasta lokalnych sklepikach i warsztatach z rękodziełem oraz możliwość spaceru po
tętniącym życiem po zmroku mieście.
11. DZIEŃ: LUANG PRABANG – BAN PAK OU – VANG VIENG
Malowniczy rejs łodzią z wzdłuż Mekongu do położnych na brzegu rzeki, darzonych czcią
jaskiń Ban Pak Ou. Po drodze, podziwianie wiosek z pokładu łodzi, zamieszkałych przez
lokalne plemiona, które wyróżnia się swoim kolorowym, tradycyjnym strojem oraz

budowanymi na palach drewnianymi chatami. Łódź jest jedynym sposobem dotarcia do
uformowanych przez rzekę w wysokim klifie rzecznym, świętych jaskiń Pak Ou. Podziwiaj
setki pozłacanych posągów Buddy, usytuowanych w dwóch wapiennych jaskiniach. Posągi są
wykonane z rozmaitych materiałów i w różnych stylach oraz znacznie różnią się rozmiarami,
co sprawia i całość prezentuje się jako las posągów. Kontynuuj malowniczą podróż drogą
lądową do Vang Vieng. Po drodze zatrzymamy się w jednej z lokalnych wiosek, aby
zaobserwować i wdać się w rozmowę z lokalnymi plemionami Hmong oraz dowiedzieć się
więcej o ich kulturze i sposobie życia.
12. DZIEŃ: VANG VIENG
Malowniczy 3 godzinny spływ kajakowy po rzece Nam Song, wijącej się wśród krasowych
wzgórz porośniętych bujną dżunglą. Możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie oraz
zwiedzanie jednej z położonych przy rzece jaskiń. Wczesnym popołudniem przejazd nad
naturalną, błękitną lagunę Tham Phou Kham, zawdzięczającą swój kolor pobliskim
formacjom krasowym z dużą zawartością minerałów. Następnie zwiedzanie imponującej
jaskini Tham. Późnym popołudniem odpoczynek na basenie, skąd podziwiać można zachód
słońca oraz okoliczne formacje krasowe zmieniające kolor i pokrywające się chmurami wraz
z zapadającym zmrokiem.
13. DZIEŃ: VANG VIENG – VIENTIANE
Malowniczy przejazd do Vientiane, obecnej stolicy Laosu. Zwiedzanie wzniesionego w
laotańskim stylu łuku triumfalnego Patuxai, upamiętniającego zaciętą walkę Laotańczyków o
niepodległość od Francji. Zwiedzanie najważniejszych świątyń Vientiane: Vat Sisaket wraz z
kolekcją kilkuset ceramicznych posążków Buddy, Ho Phra Keo, najpiękniejszej świątyni w
mieście, w której w przeszłości znajdował się posąg szmaragdowego Buddy wywieziony
przez Tajskich najeźdźców oraz stupy That Luang, uważanej za najważniejszy monument i
symbol Laosu. Wieczorem transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.
14. DZIEŃ:
Przylot do Warszawy

