Мианмар – Рубинът на Азия с Тайланд
Ден 1 – 2: София – Мандалей
Полет до Мандалей през Тайланд.

Ден 3: Maндалей – Амарапура, Ава и Сагаин
Много хора са привлечени от тайнствеността и мистиката на Мианмар, тъй като тя е
истинско съкровище, което крие свидетелства за древни цивилизации с богато
културно наследство. Започваме нашата магична обиколка именно с тези съкровища
– древните столици Амарапура, Ава и Сагаин. Ще станем свидетели на специална
церемония в Амарапура сутринта – събирането на монасите от манастира
Махагандаойн, когато над 1 000 монаси взимат ежедневната си храна.
Продължаваме до Ава (Инуа), столица от 14. до 18. век, и ще пътуваме с традиционна
каруца, за да посетим стария дървен манастир Багава и останките от кралския дворец
и крепостта.
Ще пресечем моста над река Иравадди до Сагаин. С 600 бели пагоди и манастири,
Сагаин Хил е считан за религиозен център на Мианмар и е дом на 3000 монаси и 100
центъра за медитация. Ще разгледаме и Пагодите Swan Oo Pon Nya Shin и U Min Thone
Sae. Ще завършим деня с една от най-емблематичните гледки от Мианмар – залеза на
моста U Bein.
Нощувка.

1 страница

Ден 4: Maндалей – Баган
Трансфер до Баган (4 – 5 часа).
Град накарал Ръдиард Киплинг да копнее за него и да му посвети свой стих.
Красотата, която е очаровала един от най-великите писатели на 20. век, не е нищо
друго освен Мандалей, последната кралска столица на Мианмар (известна като
Бирма). Градът отдавна е символ на мистиката и екзотиката на Далечния изток.
Легендата разказва, че Буда някога стоял на върха на хълма Мандалей и пророкувал,
че в подножието на този хълм ще бъде построен велик град. И ето, че пророчеството
се сбъдва. Това е вторият по големина град в страната и последната кралска столица,
преди нахлуването на британските войски. Силен културен център в държавата, едно
от най-оживените средища с множество пазари, пагоди, работилници за злато и
жизнерадостна динамика поречието на реката не ще остави посетителите
безразлични, сливайки ги с приветливите местни жители. Ще посетим, разбира се,
хълма Мандалей (на който е наименуван града), работилница за изработка на златно
листо (с което се облепят статуи и ступи), исторически значимият манастир
Shwenandaw и един от най-свещените храмове в цял Мианмар – Mahamundi.
Следобеден трансфер с частен автобус около 5 часа до Баган. Нощувка.

Ден 5: Баган
Един древен град на величествени храмове и незабравими пейзажи, перлата в
короната на Мианмар – Баган е известен със своите спиращи дъха изгреви, залези и
епична природа. Оставете се да бъдете омагьосани от неговите гледки и
разнообразни възможности за опознаването на вековните храмове.
Археологическата зона Баган обхваща 42 кв. км. и е осеяна с над 2 200 храма. На
изгрев слънце ще имате уникалната възможност да летите с балон над древните земи
на Баган и археологическата му зона и да се очаровате от спиращите дъха гледки на
хилядите разпръснати храмове и ступи из района. (Опционално, срещу заплащане)
Ще посетим издигнатия храм Htilominlo, една от най-старите и известни пагоди в
Баган – Shwezigon, пещерния храм Wetkyi-In Gubyaukgyi, храма Ananda – архитектурен
шедьовър и един от най-красивите храмове на Баган, един от малкото оцелели
тухлени манастири Ananda Okkyaung, най-високия храм в Баган – Thatbyinnyu, храма
Dhammayangyi, храма Sulamani и колоритния пазар Nyaung Oo, където селяните се
събират всеки ден, за да купуват и продават продукцията си и други колоритни стоки.
Нощувка.
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Ден 6: Баган
Започваме рано, за да се възползваме максимално от нашето време в древен Баган –
ще посрещнем новия ден с гледка от Dhama-ya-za-ka pagoda към мистично озарените
пагоди и ступи в архаеологическата зона. Обиколката ни продължава с манастирския
комплекс и храма Phayanthonzu и разходка из старото традиционно селце Минкаба,
където ни очакват запазените в застинала красота храмове на Мануха и Нан Пайа.
Следобедът ще имаме удоволствието да посетим интересната Lawkananda pagoda, а
след това ще минем през работилничка за фаянс и ръчни изделия, за да станем
свидетели на автентичния живот на местните и техния поминък. Ще завършим деня с
прекрасен залез и гледка към потъващите в море от сенки древни храмове.
Нощувка.

Ден 7: Езерото Инле
Полет Баган – Инле (около 45 мин.)
Полет от Баган до Инле и трансфер до хотела, около 1 час.
Езерото Инле е една от най-очакваните дестинации в Мианмар. Представете си
огромно, спокойно езеро, с известните плаващи градини, където се издигат къщи и
будистки храмове над водата, а местните привличат погледите, чрез уникалната си
техника на задвижване на лодките си – гребане с крака. Па-о са етническо малцинство
в Мианмар. Днес тази общност все още запазва много от традиционните черти и
навици на мианмарския народ. В околностите на езерото са разположени хълмове, в
които се намират множество малки селца. Жителите им се спускат за пазар, който
сменя местоположението си около езерото по определен 5-дневен цикъл.
Ще посетим мистериозния комплекс In dein pagoda със стотиците зашеметяващи
ступи, концентрирани на едно място. Оттам ще се отправим към езерното селище
Maing Thauk, където ще направим разходка с кану по залез слънце, за да се насладим
на местния начин на живот в автентичните канали на градчето.
Нощувка.
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Ден 8: Инле – Лоикоу
Трансфер до Лоикоу (около 7 часа).
Сутрешен трансфер с автобус до Лоикоу.
Щатът Кайа и гледките по пътя, на които ще се насладите, ще ви пренесат в един друг
свят, различен от този на древните будистки земи – десетките църкви, оставени от
американски и италиански мисионери през годините, и отличителният тип
архитектура ще ви предоставят едно съвсем друго усещане за страната. По пътя ще
посетим едно от най-колоритните и известни селища на региона – Пан Пет и племето
на дълговратите Кайан. Пристигаме късно следобед и се настаняваме в Лоикау, като
ще имаме възможността да посетим и смайващата пагода Taung Kwe.
Нощувка.

Ден 9: Лоикоу и посещение на местните племена
Около 5 часа отиване и връщане.
Ще се докоснем до едно от най-нетуристическите места в Мианмар, отворен за
посещение само преди 2 години. Ще посетим селца с автентични дървени постройки,
ще се срещнем с колоритно облечени местни (етническите групи на Каян, Кайо и Кая),
обсипани с ръчно изработените си бижута, и ще чуем мелодията на племенния им
език (в някои по-отдалечени местности населението дори не знае да говори
бирмански). Освен че пред вас ще се разкрият картините от автентичния им
племенен живот, ще можете да надникнете в ежедневните им занимания в
непринудена атмосфера. В градчета като Лоикoу в същата местност, освен срещата ни
с племената, ще вдигнем поглед и към свещените стълбове, обитавани от духове,
своеобразни куполни храмове по върховете на скалите. Без значение дали
населението е будистко или християнско, старите анимистични вярвания
продължават да битуват в този непокътнат къс земя.
Нощувка.
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Ден 10: Янгон
Полет Лоикоу – Янгон (50 мин.)
Полет до Янгон.
Янгон е най-големият и най-космополитен град в Мианмар. Градът е смесица от
британско, китайско и индийско влияние, всичките характерни със своята
колониална архитектура. Ще направим разходка из града пеша и с автобус, като ще
завършим с гвоздея на програмата ни в Мианмар – ето, че стигнахме и до найизвестната пагода в Мианмар – Шведагон (Swedagon) – 99-метровата позлатена ступа
се изправя гордо сред града и е една от най-сакралните за будистите. Датираща от
житейския път на самия Буда, ступата е най-древната в цял Мианмар.
Храмовият комплекс има за център главната, най-внушителна ступа, заобиколена от
64 по-малки ступи. На върха на пагодата е поставен седем спираловиден хти –
орнамент, оформен като чадър със златни камбанки. Хти е украсен с хиляди диаманти
и други скъпоценни камъни. Ако стоите на правилното място на платформата за
пагода, ще видите отразяването на лъчите на слънцето от огромния диамант на върха
на позлатения хти в различни цветове като червено, лилаво и оранжево. Ще посетим
и Скот маркет – пазар за сувенири и антики, където можете да разгледате богатия
избор от занаятчийски стоки и други местни продукти.
Нощувка.
След Янгон приключва традиционната програма за Мианмар и хората избрали 9
нощувки ще летят обратно за София.
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Ден 12 – 13: Полуостров Дауеи и тропически райски плажове
Около 2 часа.
Нашето пътуване продължава из райския полуостров Дауеи, където ще събудим
сетивата си с красивите плажни ивици, които при отлив разкриват бели пясъци.
Вълшебни залези, пресни морски дарове и малки лодки, осеяни по плитчините на
тропическите плажове, ви изкушават да се отпуснете и насладите на гледката –
главните ни занимания през следващите дни.
Представете си залив с уединен и див плаж, който е само за нас. Тук ще прекараме и
две от нашите нощувки – в дървени бунгала, без интернет и други екстри (като топла
вода), но с прясно приготвена вкусна храна само за нас. Достигането до дивия плаж с
бунгалата е част от приключението!
Нощувки.

Ден 14: Котонг
Около 2 часа сухоземен трансфер и полет Дауеи – Котонг (около 1 час).
Връщане обратно до Дауеи и следобеден полет до най-южния град на Мианмар –
Котонг. Това е и нашата отправна точка за последващата ни шнорхелинг авантюра.
Свободно време и нощувка.

Ден 15: Архипелага Мергуи
Чували ли сте за едно от най-малко посещаваните места в цял свят? Ако бяхте чували,
вероятно нямаше да е това скрито кътче на планетата Земя, където ние ще ви заведем.
Това е архипелагът Мергуи, който съвсем от скоро е достъпен за посетители и е
олицетворение на идеята за девствени, пусти плажове.
Започваме сутринта на моторна лодка до архипелага, който се намира на около 50 км
навътре в морето. Ще посетим няколко приказни острова, където ще прекараме един
прекрасен ден. Тук ще намерите разкошни локации за шнорхелинг, разкриващи
богато разнообразие от коралови рифове и риби. Посещението на Мергуи ще бъде
черешката на тортата във финала на нашето пътешествие в Мианмар. А вие ще сте
сред малцината в света, които са стъпили на неговите брегове. (Посещението на
емблематичните острови за архипелага са срещу допълнително заплащане)
Нощувка в Котонг.
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Ден 16: Котонг – Национален парк Као Сок
Трансфер с лодка до границата с Тайланд (около 40 минути) и от границата до Као Сок
с микробуси (около 4 часа).
Добре дошли в джунглата! За да стигнем до там обаче, ще пресечем границата с
Тайланд по обичайния нестандартен начин – с лодка и по река! Следва трансфер от
мианмарската граница до националния парк Као сок, като следобяда ще пристигнем
в джунглата.
Свободно време и нощувка.

Ден 17: Национален парк Као Сок и езерото Чеоу Лан
Очаква ни приказен ден сред девствена природа, възможност за плуване с кану по
езерото Као Сок на фона на красиво извисяващите се варовикови скали. Тайна
пещера с невероятни скални форми, изумрудени води, среща с птици и маймунки
около нас и магична нощувка в бунгала насред дивите гори са само част от
приключението ни в Као Сок. Ще останете очаровани от красотата на местната
природа. Дом на над 50 вида бозайници и 300 пернати видове, Као Сок е найголямата необитаема от човека дива природа в цял Тайланд. Това прелестно къстче
земя ще събуди сетивата ви с чудноватите си звуци и ще предложи един съвършен
финал на нашата обиколка из региона.
Трансфер до летищната зона на Пукет (около 2 часа и 30 мин.) Нощувка.

Ден 18: Пукет – София
Полет от Пукет до София.

087 609 9631

office@cedadventures.com

ул. „Хан Крум“ 35, 1142 София
Можете да ни посетите в нашия офис
след предварителна уговорка по телефона.
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