Βιρμανία
Tα Χρυσά Χαμογέλα του Βούδα
Γιανγκόν, Μπαγκάν, Ίνβα/Άβα, Αμαραπούρα, Γέφυρα Ου Μπέιν, Μανταλέι,
Μινγκούν, Πιντάγια, Λίμνη Ίνλε, Σαγκάρ, Λοϊκάου, Χωριά φυλών

13, 14 μέρες
1η μέρα: Αθήνα - Γιανγκόν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την "καρδιά" της Mυανμάρ, την Γιανγκόν.
2η μέρα: Γιανγκόν, Ξενάγηση (Γ)
Άφιξη στην Γιανγκόν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή
μας στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την Χρυσή Παγόδα Σβενταγκόν με τις
εκατοντάδες στούπες γύρω της - ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου - την οκταγωνική παγόδα
Σούλε, το Πάρκο με το άγαλμα της Ελευθερίας κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
3η μέρα: Γιανγκόν - Μπαγκάν (Πτήση, Π/Γ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση την Μπαγκάν. Εδώ, παγόδες, μοναστήρια, ναοί, οβελίσκοι και άλλα
επιβλητικά κτίσματα κάθε μεγέθους και εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, μαρτυρούν την Χρυσή Εποχή αυτού του
βασιλείου. Εφάμιλλη με το Άνγκορ Βατ της Καμπότζης, η Μπαγκάν είναι ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο και
βουδιστικό θρησκευτικό κέντρο, που ατενίζει τον ποταμό Iρραουάντι, με τους 4.000 ναούς και στούπες στην
ομώνυμη κοιλάδα του, που είναι αφιερωμένη στα πνεύματα της φύσης. Κατά τη σημερινή μας περιήγηση θα
επισκεφθούμε την κεντρική αγορά της πόλης, τις στούπες Σβεζιγκόν, (την δεύτερη ιερότερη της χώρας) και
Γκουμπιαουάκι με τις εξαίσιες τοιχογραφίες, τις παγόδες Ανάντα, όπου φυλάσσεται το ύψους 9 μέτρων άγαλμα
του Βούδα, Nταμαγιάνγκι και Tαμπινγιού. Τέλος, θα απολαύσουμε ένα ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεμα από την
παγόδα Mπούπαγια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
4η μέρα: Μπαγκάν (Π/Γ)
Σήμερα το πρωί θα κάνουμε μία περιήγηση περιμετρικά των ναών, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα
της Μπαγκάν. Ξεκινώντας από τον ναό Μανούχα που κατασκευάστηκε σε ρυθμό Μον το 1095, θα συνεχίσουμε
με τον κατασκευασμένο από αμμόπετρα ναό Ναμπάγια, που αποτέλεσε και ανάκτορο του βασιλιά Μανούχα.
Ακολουθεί επίσκεψη στον ναό Byaukgyi με τις αρχαίες ζωγραφιές του και στάση για παραδοσιακό τσάι και
γεύμα με ντόπιους, για να μοιραστούμε στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα
εργαστήριο ζάχαρης. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το δειλινό, κάνοντας βόλτα με
πλοιάριο στον ποταμό Αγιεγιαρβάντυ. Σήμερα θα μπορείτε επίσης προαιρετικά να απολαύσετε μια βόλτα με
αερόστατο πάνω από τους ναούς-σύμβολα της χώρας - ότι καλύτερο για μια συγκλονιστική θέα!
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπαγκάν - Άβα/Ίνβα - Αμαραπούρα - Γέφυρα Ου Μπέιν/Περπάτημα στην μεγαλύτερη ξύλινη
γέφυρα του κόσμου - Μανταλέι (Π/Γ)
Η σημερινή 4ωρη διαδρομή θα μας οδηγήσει στα ερείπια της ιστορικής πρωτεύουσας Ίνβα (Άβα) και στο
μοναστήρι Μάχα Αούνγκμι Μπουζάν. Ακολουθεί απογευματινή επίσκεψη της παλιάς πρωτεύουσας
Αμαραπούρα με το μοναστήρι Μαχαγκανταγιόν, που διακονείται από 1.000 νεαρούς "σαμανέρα" ηλικίας 5-15
ετών. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην μεγαλύτερη ξύλινη γέφυρα του κόσμου, την
περίφημη γέφυρα Ου Μπέιν (Ubein Bridge) του 1849 και να απολαύσουμε το δειλινό πάνω σε αυτήν.
Συνεχίζουμε για το Μαντελέι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
6η μέρα: Μανταλέι - Μινγκούν - Μανταλέι (Π/Γ)
Στην πνευματική καρδιά της χώρας, το Μαντελέι, που υπήρξε βασιλική πρωτεύουσα για 30 περίπου χρόνια, θα
έχουμε την ευκαιρία να ανεβούμε στον ύψους 240 μέτρων λόφο της πόλης και να απολαύσουμε τη θέα της
γύρω περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περίφημη παγόδα Μαχαμούνι, τα ερείπια του παλατιού, την
παγόδα Αρακάν, την παγόδα Κουτοντόου με τις 729 "πιτάκα" που την περιβάλλουν, καθώς και το μοναστήρι
Σβεναντόου (ένα τέλειο δείγμα ξύλινης παραδοσιακής κατασκευής). Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με
ποταμόπλοιο για το Μινγκούν, όπου θα δούμε την τεράστια καμπάνα (βάρους 87 τόνων) και την ημιτελή
παγόδα (σπουδαία έργα του βασιλιά Μπανταουπάγια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

7η μέρα: Μανταλέι - Χέχο - Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε (Π/Γ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 30΄ για Χέχο. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε οδικώς για την Πιντάγια,
όπου θα περιηγηθούμε στις ασβεστολιθικές της σπηλιές με τους σταλακτίτες και τα αναρίθμητα αγαλματίδια του
Βούδα. Ακολουθεί επίσκεψη σε παραδοσιακό οικισμό, οι κάτοικοι του οποίου παράγουν χαρτί με έναν ειδικό
πολτό από λουλούδια και φύλλα. Συνεχίζουμε για μία διαδρομή κατά μήκος της ειδυλλιακής λίμνης Ίνλε, κατά τη
διάρκεια της οποίας εναλλάσσονται χωριά των φυλών Παλαούνγκ και Πα Ο, δάση πεύκων και συστάδες
μπαμπού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
8η μέρα: Λίμνη Ίνλε, Βόλτα στη λίμνη, (Π/Γ)
Η σημερινή μέρα θεωρείται η χαρά κάθε φωτογράφου, καθώς η διαδρομή μας με σκάφος στα ήρεμα νερά της
λίμνης Ίνλε προσφέρει τις καλύτερες λήψεις πάνω σε έναν φυσικό καθρέφτη, στον οποίο αντικατοπτρίζονται τα
γύρω βουνά. ∆είτε τους μοναδικούς "κωπηλάτες των ποδιών" της λίμνης - τους ψαράδες Ίνθα, που στέκονται
όρθιοι με ένα πόδι τυλιγμένο γύρω από ένα κουπί, αφήνοντας τα χέρια τους ελεύθερα να χειρίζονται το κωνικό
δίκτυ ψαρέματος. Ακολουθεί στάση στην παγόδα Phaung Daw Oo, τον πιο ιερό θρησκευτικό χώρο του νότου
και επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο μεταλλοτεχνίας, το οποίο χρησιμοποιεί ξύλινα χειροκίνητα
εργαλεία για σφυρηλάτηση. Περνώντας από ατέλειωτους πλωτούς κήπους, όπου οι Ίνθα καλλιεργούν φρούτα
και λαχανικά, θα συνεχίσουμε με βάρκα για να επισκεφθούμε το μοναστήρι Nga Phe Kyaung, ένα από τα
παλαιότερα της λίμνης με εξαίσια αγάλματα του Βούδα, ηλικίας άνω των 200 ετών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.
9η μέρα: Λίμνη Ίνλε, Ιντέιν (Π/Γ)
Άλλη μία ημέρα αφιερωμένη στην όμορφη λίμνη Ίνλε θα σας προσφέρει χρόνο για ξεκούραση, βόλτα στα
μαγαζιά ή για μια προαιρετική βόλτα με κανό. Ακολουθεί μια εκδρομή με πλοιάριο προς τη δυτική ακτή της
λίμνης και στην αρχή ενός μονοπατιού που οδηγεί στο κρυφό και άγνωστο συγκρότημα παγόδας Ιντέιν.
Απόγευμα ελεύθερο - προαιρετικά, απολαύστε μία βόλτα στη λίμνη στα χρώματα του δειλινού πίνοντας κρασί.
∆ιανυκτέρευση.
10η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Σαγκάρ - Λοϊκάου (Π/Γ)
Ξεκινώντας με τοπικό σκάφος, θα ακολουθήσουμε μία σπάνια, παρθένα διαδρομή 5 ωρών, κάνοντας στάση
στο χωριό Σαγκάρ (Sagar), για να γνωρίσουμε την καθημερινή ζωή των φιλικών ανθρώπων της φυλής Πα Ο,
Σαν και Ίνθα. Θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή παγόδα Sagar και άλλα αρχαία θρησκευτικά μνημεία.
Συνεχίζουμε μέχρι την προβλήτα Phekhone και από εκεί θα μεταβούμε στο Λοϊκάου (Loikaw, περίπου 1 ώρα),
την πρωτεύουσα της επαρχίας Kayah, που βρίσκεται στους λόφους Κάρεν (Karen), στις όχθες του ποταμού
Pilu. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
11η μέρα: Λοϊκάου - Χωριά των Παντάουνγκ του Παν Παντ - Λοϊκάου (Π/Γ)
Πρωινή επίσκεψη στην κύρια αγορά του Λοϊκάου και συνεχίζουμε οδικώς για τα χωριά των Παντάουνγκ του Παν
Παντ, εκεί όπου οι γυναίκες φημίζονται για τα πολλά δαχτυλίδια ορείχαλκου γύρω από τον μακρύ λαιμό τους και
τους αστραγάλους τους, ξεκινώντας από την ηλικία των έξι ή επτά και προσθέτοντας ένα δακτυλίδι κάθε χρόνο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
12η μέρα: Λοϊκάου - Γιανγκόν (Π/Γ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Γιανγκόν. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Γιανγκόν θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την αποικιακή/κολονιάλ συνοικία της πόλης με το μείγμα κτιρίων αποικιακής εποχής,
εκκλησιών, τζαμιών (σουνιτών και σιτιών), καθώς και βουδιστικής μονής και αίθουσας χειροτονίας. Το όμορφο
αυτό κτίριο αντικατοπτρίζει το μίγμα των θρησκειών στην πόλη. Συνεχίζουμε με την παγόδα Chauk Htat για να
δούμε το τεράστιο άγαλμα του ανακλινόμενου/ξαπλωτού Βούδα. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να
"εξερευνήσουμε" την αγορά Bogyoke, με τις εκατοντάδες προτάσεις για φαγητό, καταστημάτων ρουχισμού,
χειροτεχνίας και πολύτιμων λίθων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
13η μέρα: Γιανγκόν - Αθήνα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν (εκτός αν η πτήση
επιστροφής είναι μέσω Σιγκαπούρης).
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Τιμή κατ' άτομο

Δίκλινο

13,14 μέρες

Διαφορά
Μονόκλινου

24/12

1680

+ 620

21/1, 25/2, 24/3,16/4

1590

+ 600

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Ξενοδοχεία 4*+
•Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία και σε τοπικά καλά εστιατόρια κατά τη διάρκεια των εκδρομών
•Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις
εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν Περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, εμπλουτισμένη ασφάλεια: € 680 •Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά, βίζα: € 120/άτομο (πληρώνονται τοπικά)
Σημειώσεις:
 Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μικρότερη (15 άτομα), το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση 110 €/άτομο.
 Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του.

