Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Myanmar
Mandalay, Bagan, lago Inle, minorías de Loikaw y Yangon
DIA 1: VOLS BARCELONA - MANDALAY
Embarcament en vol amb direcció a Mandalay
DIA 2: ARRIBADA A MANDALAY
Arribada a Mandalay, recepció a l'aeroport i trasllat a l'hotel.
Depenent de l'hora d'arribada, visitarem el vell Mandalay.
Mandalay va ser l'última capital de Myanmar (Birmània) abans
de la partida dels anglesos. L'edifici principal de la ciutat és la
Ciutat-Palau, un recinte fortificat construït en forma d'un
quadrat que tenen 8 metres d'alt i 2 km. de llarg. Els monestirs
budistes de la ciutat estan entre els més importants del país i
prop del 60% dels monjos de Myanmar viuen a Mandalay. Tenen
un gran prestigi en altres països budistes i molts passen grans
períodes a l'estranger per dictar cursos sobre meditació.
DIA 3: MANDALAY: EXCURSIÓ A Amarapura I VISITA CIUTAT
En primer lloc, visitarem tranquil·lament el espectacular
mercat de Zegyo per conèixer els productes típics de Myanmar
i gaudir l'activitat diària del poble. Un primer contacte molt
útil per conèixer aspectes fonamentals de la vida local, i la
gran varietat de llocs que s'exhibeixen diàriament.
Seguidament, ens dirigirem al monestir de Mahagandayon, un
exemple a gran escala de les escoles monàstiques que es
troben per tot el país. Continuarem, molt a prop, cap a
Amarapura, una de les antigues capitals de l'Imperi Birmà,
fundada durant la dinastia Konbaung, va ser dues vegades la
capital (1783-1821 i 1842-1859). Avui en dia només hi ha unes
poques ruïnes d'aquesta capital, sent el principal atractiu del
lloc el famós pont d'U Bein, el més llarg del món construït en
fusta de teca.
A la tarda, visitarem alguns punts d'interès de Mandalay com la
sagrada Pagoda de Mahamuni, i el seu Buda cobert per tones
d'or, i algunes de les relíquies més antigues del budisme que
allí es poden trobar. També l'exquisit monestir tallat en fusta
Kuthodaw, o l'extraordinària pagoda de Shwenandaw, i els seus
centenars de stupas que contenen el llibre obert més gran del
món, que és de marbre. Finalment gaudirem de la millor posta
de sol a Mandalay Hill, podent observar una interessant
panoràmica de tota la regió i el salvatge riu Irrawaddy.
DÍA 4: VOL A BAGAN - DIA DE VISITES
Després de l'esmorzar sortida cap a l'aeroport i vol a Bagan.
Arribada i visita del colorit mercat local i dels principals
temples. Iniciem les visites per la pagoda de Shwezigon, el
temple de Htilominlo, el monestir de Nathtaukkyaung, el
Temple d'Ananda, l'obra mestra de Bagan, el Temple
Gubyaukgyi amb les millors pintures murals del segle XI de peu
i reclinades, el Temple de Dhamayangyi , el temple de maons
més gran i més fi de Bagan, el temple de Sulamani, el temple
del segle XII, el taller de lacats, l'únic de Bagan, etc.
Allotjament a Bagan.
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DIA 5: Vol a Heho - Llac Inle - visites amb barca
Esmorzar i a primera hora vol a Heho. A l'arribada, trasllat a l'llac Inle (1
hora) i inici d'una excursió de dia complet pel llac. L'excursió en barca
pel llac, visita els seus famosos jardins flotants, les seves granges,
pobles i fins i tot escoles flotants. Visita de la pagoda de Phaungdaw.
El Llac està situat al centre de l'estat de Shan, a 30 km de Taunggy i a
875 metres sobre el nivell del mar. Té 22,4 km de llarg per 10,2 km
d'ample. El clima és relativament fresc, molt diferent als grans calors de
les terres baixes. La petita ciutat de Yaunghwe és el punt de partida per
a totes les excursions al llac. Per fer-les s'empra un vaixell que solca els
estrets canals d'aigua entre terres conreades. També trobarem les
típiques cases de fusta construïdes sobre les aigües i podrem veure les
pagodes blanques que ocupen alguns cims dels turons. Nit a Inle.
DIA 6:Inle- recorregut en barca fins Sagan - visites i trasllat a Loikaw
Al matí, esmorzar a l'hotel. Viatge en vaixell al poble de Sagar, a uns 60
km al sud de Nyaung Shwe. El trajecte s'inicia en un extrem del llac
Inle, creuant en tota la seva extensió fins a arribar a la seva part més
estreta on seguirem descendint fins arribar a Sagar. Serà una oportunitat
per escapar-nos de les zones més transitades del llac i obtenir una idea
clara de com viuen els pobles al voltant del llac. Arribada a Sagar i visita
a la pagoda relíquia de Tha Gaung.
Trobada amb el nostre vehicle i ruta per carretera creuant les
muntanyes per arribar a Loikaw. En ruta passarem per diferents poblats
de la minoria Pa O. Arribada a Loikaw a última hora del dia. Allotjament
en Loikaw.aw
DIA 7:Loikaw - Excursió a Pan Pet - Caminata minoríEs kayah
Por la mañana, desayuno y salida en vehículo hacia la localidad de Pan
pet. Llegada y caminata a primera hora, para evitar el calor. El objetivo
de la caminata es explorar los pueblos de la región y observar la forma
de vida de la minoría Kayah (Padaung) al borde de la extinción. El
aspecto más conocido de este pueblo, son los anillos de bronce que
llevan las mujeres. Almuerzo picnic. Por la tarde excursión a la zona de
los siete lagos y visita de algún cementerio de la etnia Kayan. Antes de
la puesta del sol, regreso a Loikaw para observar el espectáculo desde
la parte más alta de alguna de las pagodas.
Alojamiento en Loikaw.
DIA 8: Loikaw - VOL a Yangon - Visitas
Esmorzar i sortida cap a l'aeroport per volar a Yangon. Arribada i trasllat
a l'hotel.
Vam iniciar les visites explorant el barri Colonial, amb la seva particular
arquitectura, visitant la desgastada i antiga oficina de correus, el carrer
Pansodan amb interessants edificis colonials i caminarem fins al pont
Pansodan per obtenir unes bones vistes. Continuarem fins a la Cort
Suprema i el Jardí Mahabandoola, incloent el Monument a la
Independència, al cor del centre de la ciutat.
La Pagoda de Kyaukhtatgyi, és un animat lloc de culte amb un Buda
reclinat de 70 metres de llarg com a peça central. Hi ha una mena de
laberint dins de l'estupa, amb aparadors de vidre que contenen les
antigues relíquies i artefactes, petites estupes de plata i or, etc.
Finalment, visitarem la pagoda de Shwedagon - una de les meravelles
del món.
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DIA 9: Yangon - Visitas - por la tarde vuelo de regreso a ciudad de
origen
Esmorzar i iniciem les visites per la Little India Town, al llarg del
carrer Shwebon Thar. Després de la visita ens dirigim al Bogyoke
Market, on hi haurà temps lliure per recórrer les desenes de llocs i
botigues d'artesanies i altres béns. Finalment passejarem per
Chinatown i temps lliure per dinar.
Retorn a l'hotel i trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol de
tornada a ciutat d'origen.
Nit a bord.
DIA 10: ARRIBADA A LA CIUTAT D’ORIGEN
Arribada i fi dels nostres serveis
SERVEIS INCLOSOS
- Vols de Singapore Airlines ciutat d'origen • Mandalay i Yangon •
retorn a ciutat d'origen (Connexions intermèdies), en classe turista,
amb tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel·lacions
- Vols domèstics Mandalay • Bangan, Bagan • Heho i Loikaw • Yangon
- Tots els trasllats aeroport • hotel • aeroport.
- Barca local, per a les excursions al llac Inle i el trajecte fins Sagan
- Visites i excursions indicades a l'itinerari
- Entrades als monuments a visitar
- Guia de parla hispana garantit durant tota la ruta a Myanmar
- Allotjament en habitacions dobles, en hotels de categoria turista i
turista superior en habitacions dobles amb bany / dutxa i aire
condicionat.
- Àpats segons el quadre.
- Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa. - Opcionalment poden ampliar les cobertures de despeses
d'anul·lació; consulta
- Taxes aèries incloses en el bitllet
SERVEIS NO INCLOSOS
• Menjars no especificats com inclosos. Begudes.
• Visites i excursions no especificades com incloses.
• Visat (veure nota)
• Propines i extres personals.
• Taxes d'aeroport a Myanmar de sortida internacional (aprox. 10
USD)
• Qualsevol altre concepte no esmentat com inclòs.
Sortida 23 de Març
Preu per persona en base has. doble
Taxes aéries per persona

2.130€
380€
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