
Wycieczka do Birmy (Myanmar),
wypoczynek w Tajlandii 2021 

I dzień -     wylot z Polski do Birmy 
   Wylot z Polski do Birmy przez jeden z bliskowschodnich portów lotniczych 

II dzień - przylot do Bangkoku, dalej do Birmy
   Przylot do Bankoku, dalszy lot do Birmy wczesnym popołudniem, transfer do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg

III dzień - Amarapura, rejs rzeką Irawadi - Mandalay, Mingun
   Śniadanie, zwiedzanie XVIII-w stolicy Amarapury – ceremonia spożywania posiłku 
tysięcy mnichów, zwiedzanie klasztoru Mahagandayon. Wizyta w manufakturze tkackiej.  
Rejs rzeką Irrawady z Mandalay do Mingun. Na trasie niedokończona największa stupa 
świata (budowla o charakterze religijnym), budowa rozpoczęta na rozkaz króla Bodawpaya
i przerwana gdy król zmarł w 1819r., trzęsienie ziemi spowodowało naruszenie całej 
konstrukcji, która nie została nigdy dokończona. W Mingun znajduje się również  
największy dzwon na świecie, ważący 90 ton – Mingun Bell. Powrót do Mandalay na  
obiadokolację i nocleg.

IV dzień - przelot do HEHO, jezioro Inle – rejs, Nyaungshwe
   Wczesnym rankiem śniadanie, przelot do Heho, małego miasta w Kalaw, pobyt nad 
jeziorem Inle – słodkowodnym, unikalnym jeziorem, które jest siedliskiem kilku 
endemicznych gatunków ryb, położonym na wysokości 900 m n.p.m. Rejs po jeziorze. 
Wizyta w klasztorze Skaczących Kotów – Phae Chaung Monastery, w pagodzie 
Phaungdaw Oo ze słynnymi statuetkami Buddy całkowicie pokrytymi płatkami złota, 
następnie wizyta w największej w okolicy tkalni jedwabiu. W mieście Nanpan zobaczymy 
produkcję tradycyjnych łodzi i burmijskich cygar. Wioska Leshae – miejsce produkcji 
wizerunków Buddy z suszonych i sproszkowanych kwiatów. Obiadokolacja i nocleg w 
Nyaungshwe.

V dzień -     Indein, Bagan 
   Śniadanie. Przelot do Indein, zwiedzanie rynku z tradycyjnymi lokalnymi wyrobami. 
Popołudniowy przelot z Heho do Bagan. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 
w Bagan. 



VI dzień -     Bagan
   Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Bagan i pobliskich wiosek. Bagan to starożytne 
miasto i księstwo w Mjanmie słynące z wielkiej liczby buddyjskich pagód, świątyń, 
klasztorów i 380 innych obiektów. Nad brzegiem wielkiej rzeki Ayeyarwady, na obszarze 40
km² znajdują się tysiące świątyń i stup. Zwiedzanie zaczyna wizyta na targowisku Nyaung 
Oo. Następnie Pagoda Shezigon, Wetkyi-In-Gubyaukgyi, XIII–wieczna świątynia skalna z 
interesującymi freskami, pagoda Ananda i Ananda Ok Kyaung, klasztor z okresu 
wczesnego Bagan. Po południu wizyta w świątyni Sulamani wybudowanej przez króla 
Narapatisithu, w świątyni Dhammayangy i Thatbyinnyu, która wznosi się ponad inne 
budowle Baganu. Pod koniec dnia przejazd nad rzekę Ayeyawady, krótka wizyta przy 
stupie Bupaya. Obiadokolacja i nocleg w Bagan.

VII dzień - Mount Popa 
   Śniadanie, przejazd autokarem do Mount Popa, świętej góry Natów – duchów, w które 
wierzą mieszkańcy Myanmaru. Sama góra powstała w wyniku erupcji wulkanu. Wejście na
szczyt pobliskiego wzniesienia, zwiedzania buddyjskiego klasztoru tam ulokowanego. 
Podziwianie przepięknych widoków. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - 
obiadokolacja i nocleg.

VIII dzień -     Mandalay
   Śniadanie, wyjazd z Mt.Popa. Przejazd na wzgórze Mandalay, odpoczynek przy 
zachodzie słońca nad rozlewiskiem Ayeyarwady i murami pałacu królewskiego. Wizyta w 
pogodzie Mahamuni ze świętym posągiem Buddy i w klasztorze Shwenandaw. Postój w 
warsztacie, gdzie produkuje się złote płatki, które następnie przylepiane są na posągi 
Buddy jako ofiary. W Pagodzie Kuthodaw znajduje się największa księga świata, 
wykonana z 729 kamiennych tablic i zawierająca prawdy buddyzmu. Obiadokolacja i 
nocleg w Mandalay.

IX dzień - przelot do Tajlandii – odpoczynek w Hua Hin   
   Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Bangkoku - stolicy i największego miasta w 
Tajlandii. Transfer z lotniska do Hua Hin – turystycznego miasta nad Zatoką Tajlandzką, 
200 km na południe od Bangkoku. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

X dzień – XIV dzień –   odpoczynek w Hua Hin  
   Śniadanie, czas wolny, obiadokolacja i nocleg. Wycieczki fakultatywne na miejscu. 

XV dzień - wyjazd na lotnisko, wylot do Polski
   Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Transfer na lotnisko, przelot z Bangkoku do Polski 
przez jeden bliskowschodnich lub europejskich miast. Zakończenie wycieczki. 



Cena  = na zapytanie  

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych – hotele lub ośrodki wypoczynkowe o 

standardzie  3* i 4*, a w Tajlandii hotel 4*+ sieci Veranda w kurorcie Hua Hin  
- posiłki wg. programu (napoje nie są wliczone w cenę kolacji w większości hoteli 
nieodpłatnie serwuje się wodę niegazowaną lub jedną szklankę innego napoju)
- transfery klimatyzowanymi autokarami wg programu,
- opiekę pilota na cała trasę i lokalnych przewodników z językiem angielskim
- 2 przeloty wewnętrzne w Birmie 
- 2 przeloty międzynarodowe Bangkok – Mandalay (Birma) / Mandalay – Bangkok, przelot 

z Polski do Tajlandii przez jeden z europejskich lub bliskowschodnich portów 
lotniczych

- ubezpieczenie - pakiet ubezpieczeniowy (koszty leczenia 120.000 zł/os, następstw 
nieszczęśliwych wypadków 20.000 zł/os, bagaż 800 zł/os)

Cena nie obejmuje:  
- opłat wizowych: Myanmar (Birma)  35 USD/os
- wstępów do zwiedzanych obiektów i innych kosztów programowych - 120 USD/os
- ewentualnych opłat lotniskowych – ok. 45 USD/os
- wycieczek fakultatywnych podczas wypoczynku w Tajlandii
- zwyczajowych napiwków dla lokalnych przewodników, bagażowych i kierowców 70 
USD/os
- napojów do posiłków, pamiątek i innych wydatków w charakterze osobistym
- dojazdu do lotniska wylotowego 
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji   2.8% od ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych

Uwaga - Powyższy program jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl
http://www.polan-travel.com.pl/

