
Fredag 

Danmark-mod Myanmar 

Der er i løbet af dagen afgang 

med fly med et skift eller 2 

undervejs mod Myanmar 

Lørdag 

Yangon 

I løbet af morgenen eller 

formiddagen ankommer I til 

Yangon, der er hovedstaden i 

Myanmar. 

I møder jeres engelsk talende 

guide i lufthavnen, der sørger for 

transport til hotellet og normalt 

er værelserne klar senest kl. 

14.00 

I mødes igen med vores guide 

kl.16 der starter med at  at I 

bliver kørt til Baptist kirken, hvor 

dele af kirken stammer fra 18.30. 

Turen fortsætter forbi små gyder 

med madboder mod området 

omkring Padsogan gade, hvor 

man kan købe brugte eller 

fotokopiere bøger, husk at da det 

er kun få år siden at ladet blev 

åbnet mod omverdenen. 

I stopper også ved The Strand, 

der har rundet de 100 år, men 

det er stadig er et flot 5* hotel, 

og derefter ser i nærmere på 

toldhuset samt det blotte 

domhus, der er bygget i 

Kolononistil. 

I nærheden er det muligt at blive 

spået eller lade en healer se 

nærmere på jer. 

Derefter besøges den mere end 

2.000 år gamle Sule Pagode samt 

Sri Kaki templet, der er en af 

byens mest farverigt Hinduistiske 

templer. 

Efter solnedgang går turen til det 

altid spændende Chinatown med 

et besøg i Khen Hock templet og 

kvarteret vrimler med masser af 

pulserede og dampende gade-

køkkener. 

Der er inkluderet en velkomst- 

middag på en lokal restaurant. 

Søndag 

Yangon-Heho- Inle Lake 

Efter morgenmaden går det til 

lufthavnen, hvor I flvver til Heho, 

en flyvetur på ca.30 min.  

Derefter går til kanten ti Inle 

søen, en meget smuk tur på en 

times tid – Undervejs er der tid til 

at besøge små forretninger der 

sælger smukke paraplyer, 

træarbejder om håndlavet papir. 

Inle søen er fladbundet og ca. 22 

km lang og 10 km. bred. Vi sejler 

en tur på søen hvor mange 

småbyer er står på pæle i søen. 

I ser hvordan man fanger fisk i 

området og hvordan lokalbefolk-

ningen overlever (produktion af 

f.eks. silke, cigarer og sølv) og 

bådebyggeri  

 

Mandag 

Inle Lake området 

Efter morgenmaden skal vi 

besøge det lokale marked, der i 

en 5 dages turnus skifter mellem 

landsbyerne. 

Derefter besøger vi en PA-on 

landsby en times sejlads op af en 

biflod før turen går tilbage til 

vores hotel ved bredden. 

 

Tirsdag 

Inle lake-Pindaya 

Efter en lidt tidlig morgenmad 

starter dagen med et gesøg i 

Khaung Daing, der er kendt for 

sin produkton af togo- og 

bønneproduktion. 

I går igennem de smalle gader 

for at se befolkningens 

dagligligdag på disse kanter. 

Derefter køres der gennem det 

smukke landskab til Pinda, der 

ligger fredekugt ved bredden af 

af Botoloke søen. 

Eftermiddagens programer først 

et besøg ved grotterne u 

Pindaya, der blev dannet for 

mere end2.000 år siden og som i 

dag rummer tusindvis af 

Buddaher. 

Efter besøger der besøges en 

nærliggende landsby, der har 

specialiseret sig i at dyrke den 

bedste grønne te og tebladssalat, 

og det virker, for teen er kendt i 

hele Myanmar. 

Vi går en tur igennem teplan-

tagen og bliver også budt en kop 

te. 

Onsdag 

Pindaya-Mandalay 

Efter morgenmaden går det på 

en lidt længere køretur mod 

Madalay. 

Turen går af en snoret vej via 

Shan Hills mod Madalay med den 

ene smukke udsigt efter den 

anden. 

Mandalay, der er den næststørste 

by i Myanmar, er på en gang en 

kongelig og smuk by med masser 

af blomster men også en kulturel 

by med musik, dans og drama. 

Torsdag 

Mandalay-Amaratura-Mandalay 

Efter morgenmaden er det første 

besøg ved Mahamumu pagoen, 

der rummer en af Myanmre* s 

fornemmeste buddhaer 

fundstændig dækket med 

bladguld. 

Derefter besøges de dygtige 

håndværkere i byen hvor 

eksempelvis træskærerarbejde 

imponerer. 

I de tidlige aftentimer går turen 

videre til Amratura, der er den 

næstsidste kongelige hovedstad. 

Amnapura betyder ”de udødelige 

by” selvom byen kun eksisterede 

i kort tid som kongeby. 

I besøger klosteret hvor mere 

end 1.000 unge munke bor, 

Hele byen emmer af foretagsom 

hed med maser af små 

håndværkere. 

MYANMAR: PÅ OPDAGELSE I MYANMAR 

 



Når solen går ned går turen ti lU 

Bein broen, der er bygget i 1782 

og som er bygget i teaktræ – en 

værdig afslutning på en spæn-

dende dag, der slutter ved 

hotellet. 

Fredag 

Mandalay-Bagan 

Efter morgenmaden går det en 

tur langs Irrawaddy floden og 

derefter besøges et lokalt marked 

fyldt med exotiske frugter og 

grøntsager men uden turister. 

Der er et stop ved slangetemplet 

i Peleik inden turen går mod 

Began som vi når rent sent på 

eftermiddagen. 

Den majestætiske by med sine 

mere end 4.000 templer er et af 

højdepunkterne på turen. 

Lørdag 

Began 

Efter morgenmaden starter 

dagens oplevelser. 

 

Turen starter ved Dyanung oo 

Markedet, hvor alt til dagligdagen 

handles og derefter besøges 

Anansa templet, der er et af de 

mest kendte. 

Derefter går det til Gubyakgui 

templet som rummer nogle 

meget smukke vægmalerier og 

træskærearbejder. 

Så er det på tide at lære lidt om 

hvordan de flotte lakarbejder – 

en kunst der er overleveret fra 

generation til generation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skal også på en sejltur med et 

træbåd af Irrawaddy floden for at 

at opleve hvordan lokalbefolknin-

gen lever på disse kanter. 

Derefer går det tilbage til 

hotellet. 

Søndag 

Bagan-Ngapali beach 

Efter morgenmaden går det til 

lufthavnen  hvor I siger farvel til 

guiden og I flyver til Trandwa, 

hvor I bliver hentet og kørt til 

hotellet i Ngapali beach. 

Søndag-Onsdag 

Ngapali beach 

Efter de mange oplevelser er det 

nu tid til at slappe, bade fra den 

hvide strand, dykke eller måske 

udforske lokalsamfundet. 

Onsdag 

Ngapali beach-Yangon 

Efter morgenmaden bliver I kørt 

tilbage til lufthavnen  hvor der 

flyves til Yangon. 

I møder igen en engelsktalende 

guide der kører jer til Shwagon 

Pagoden. 

Lad jeg suge ind i den facine-

rende verden i og omkring 

Shedagon pagoden.  

Fald i staver over nuviser, der 

messer buddhistiske vers og 

lokale, der kommer for at bede – 

Shewadagon er intet mindre end 

i underværk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedets enorme forgyldte Zedi er 

landets vigtigste helligdom og 

skal I udforske det hele kan godt 

tage tid. 

I bunden af af templet sælges 

forskellige religiøse genstande og 

guiden vil fortælle hvad 

almisseskåle, røgelse, 

munkekåber osv. Brugs til. 

Sidst på eftermiddagen går det 

tilbage til jeres hotel. 

Torsdag 

Myanmar-Hjemad 

I lløbet af dagen er der transfer ti  

l lufthavnen og skifter f.eks. i 

Bangkok, Singapore eller Dubai. 

Fredag 

Hjemme igen 

I løbet af morgenen eller 

formiddagen er I retur i Danmark 

efter en tur I længe vil huske. 

VARMLUFTSBALLONTUR 

 

Der er mulighed for en tur i en 

varmluftsballon i Bagan. 

Pris p.p.  

I en 16 personers ballon: 

1.990 og i 8 personers ballon: 

2.495 kan lade sig gøre fra 

oktober-marts 

HOTELLER 

Vi præsenterer 2 hoteller som 

man I Myanmar vil vælge 

imellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 


