
SYLWESTER Z KORONNYMI ATRAKCJAMI BIRMY
zwieńczony wypoczynkiem na dziewiczych plażach archipelagu 

Mergui / jednej z najpiękniejszych azjatyckich plaż Ngapali

YANGON – BAGAN – MANDALAY – INWA – SAGAING – PYIN OO LWIN – JEZIORO 
INLE – KALAW – ARCHIPELAG MERGUI / PLAŻA NGAPALI – YANGON

Dzień 1 | WARSZAWA

Zbiórka na lotnisku w Warszawie i wylot do Rangunu w Birmie.

Dzień 2 | YANGON

Przylot do Yangon. Po transferze do hotelu, fakultatywny wieczorny spacer po 
historycznym centrum miasta.

Dzień 3 | YANGON - BAGAN

Poranny przelot do Baganu, starożytnej stolicy Birmy. Po wizycie na tętniącym życiem 
lokalnym targu, zwiedzanie najciekawszych i najokazalszych spośród 2000 świątyń. 



Mieniąca się na złoto pagoda Shwezigon to liczące ponad 1000 lat sanktuarium 
zbudowane przez króla Anawratha. Przejazd do świątyni Ananda, imponującej swoją 
okazałością, przez wielu uznawanej za najpiękniejszą świątynię Baganu. Po południu 
ciąg dalszy zwiedzania, wizyta w świątyni Manuha, jednej z najstarszych w Baganie, 
zawierającej trzy posągi siedzącego Buddy oraz jeden przedstawiający Buddę 
osiągającego Nirwanę. Przejazd do warsztatu laki, czyli żywicy wykorzystywanej do 
zdobienia lokalnych produktów rękodzielniczych. Ciąg dalszy zwiedzania 
najważniejszych oraz tych mniej odwiedzanych świątyń. Na koniec dnia wejście na 
pagodę Shwesandaw z której rozpościera się widok na równinę Baganu z mieniącymi się 
w promieniach zachodzącego słońca świątyniami. Kolacja połączona z tradycyjnym 
birmańskim przedstawieniem kukiełkowym.

Dzień 4 | BAGAN

AKTYWNOŚĆ FAKULTATYWNA: Przelot balonem o wschodzie słońca nad 
kompleksem świątyń w Baganie. Lot rozpoczyna się  wcześnie rano od napełniania 
przez załogę gigantycznych balonów  gorącym powietrzem. Trwający 45 minut lot jest 
jedynym w swoim rodzaju przeżyciem, oferującym widok na rozległą, wypełnioną 
niekończącymi się starożytnymi świątyniami równinę Baganu, rzekę Irawadi oraz pasmo 
Gór Arakańskich. Powrót do hotelu na śniadanie około godziny 8.00 rano.  

Na początek dnia przejazd do wiosek wokół Baganu i obserwowanie tradycyjnego trybu 
życia prowadzonego przez większość mieszkańców Birmy. Podczas spaceru wokół 
skromnych domostw możliwość poznania lokalnej kultury i zwyczajów a także spotkania i 
rozmowy z przyjaznymi i otwartymi na świat Birmańczykami. Powrót do Baganu i 
zwiedzanie kolejnych arcydzieł architektonicznych – pagód  Dhammayazika oraz 



Dhammayangyi. Przejażdżka konną bryczką przez polne drogi w otoczeniu 
majestatycznych pagód. O zachodzie słońca, rejs tradycyjną, drewnianą łodzią wzdłuż ̇
rzeki Irawadi, obfity w malownicze krajobrazy pagód.

Dzień 5 | BAGAN - MANDALAY

Wyjazd na lotnisko i lot do Mandalay, stolicy Birmy sprzed czasów kolonialnych, będącej 
jednocześnie religijnym i kulturalnym centrum kraju. Przejazd do Inwa, jednej z kilku 
dawnych stolic Birmy znajdujących się na obrzeżach Mandalay. Przeprawa małą łodzią 
przez rzekę oraz przejazd tradycyjną bryczką do wykonanego z drewna tekowego 
klasztoru Bagaya. Następnie zwiedzanie ruin fortu i pałacu królewskiego. Przejazd do 
Sagaing drugiej dawnej stolicy Birmy, leżącej na przeciwległym brzegu Irawadi. 
Miejscowość usiana jest ciągnącymi się równolegle do rzeki wzgórzami na których 
wybudowano klasztory oraz pagody. Sagaing to ważne centrum monastyczne Birmy, 
mieszka tu około 3000 mnichów. Zwiedzanie pagody Kaunghmudaw z ogromną złotą 
kopulą. Na koniec dnia przejazd do mostu U Bein w miejscowości Amarapura. 
Podziwianie zachodu słońca z pokładu drewnianej łódki nad najdłuższym i najstarszym 
mostem z drewna tekowego na świecie.

Dzień 6 | MANDALAY – PYIN OO LWIN

Na początek, świątynia Mahamuni z wizerunkiem Buddy Mędrca. Według legend, 
powstało jedynie 5 posągów do których pozował sam Budda. Jeden z nich znajduje się 
właśnie w Mandalay. Następnie wizyta w klasztorze Mahagandayon i obserwowanie 



procesji bosych mnichów oczekujących na ostatni posiłek dnia przed rozpoczęciem 
postu. Przygotowywanie posiłku jest uznawane w buddyzmie za wielką zasługę, chętni 
nierzadko oczekują na taką możliwość kilka miesięcy a nawet rok. Dwugodzinny 
przejazd do letniskowej miejscowości Pyin Oo Lwin. Miasteczko założone przez 
Brytyjczyków, w czasach kolonialnych pełniło funkcję uzdrowiska. Ze względu na 
przyjemną, niższą temperaturę było także schronieniem dla kolonialnej administracji 
podczas upalnych letnich miesięcy. Zwiedzanie słynnych na całą Birmę ogrodów 
botanicznych oraz podziwianie drewniano-ceglanych domów, jakby wyjętych z angielskiej 
prowincji. Arystokratycznej, XIX wiecznej atmosfery dodają konne bryczki snujące się po 
mieście. Wieczorem powrót do Mandalay.

Dzień 7 | MANDALAY – JEZIORO INLE

Poranny przelot do Heho. Przejazd nad Jezioro Inle do Nyaung Shwe, tętniącego życiem 
miasteczka z którego wyruszają rejsy na jezioro. Całodzienny rejs po malowniczo 
położonym jeziorze to doskonała okazja na spotkanie z rybkami ludu Intha, którzy 
doskonale opanowali sztukę wiosłowania nogami, jednocześnie balansując oraz 
zarzucając sieci na bardzo małej i wywrotnej łódce. Odwiedziny w zbudowanych na 
jeziorze wioskach na palach oraz znajdujących się w nich warsztatów rzemieślniczych 
produkujących lokalną biżuterię, tkaniny oraz cygara. Podziwianie pływających ogrodów i 
farm unoszących się na wodzie i przytwierdzonych do dna bambusowymi tyczkami. 
Zwiedzanie pagody Phaung Daw Oo w której znajduje się pięć pokrytych złotem 
wizerunków Buddy, obwożonych corocznie podczas procesji po wszystkich wioskach 
wokół jeziora. Na zakończenie rejsu po jeziorze, wizyta w klasztorze Nga Phe Kyaung, 
znanym ze skaczących przez obręcze kotów, oraz antycznych rzeźb Buddy. Transfer 
łodzią do znajdującego się na brzegu jeziora hotelu.

Dzień 8 | JEZIORO INLE - KALAW

AKTYWNOŚĆ FAKULTATYWNA: Poranny transfer do schroniska dla słoni Green Hill 
Valley w Kalaw. Położona wśród zielonych wzgórz dolina jest sanktuarium założonym dla 
starych i spracowanych słoni, dającym schronienie i opiekę zwierzętom, które przez 
większość swojego życia zmuszone były pracować w przemyśle wycinki drzew. W 
birmańskiej kulturze słonie odgrywają szczególną rolę i są uważane za oznakę szczęścia 
i pomyślności. Odwiedzając schronisko, spędzisz cały dzień ze słoniami w ich 
naturalnym środowisku, będziesz miał możliwość je nakarmić, wykąpać się wraz ze 
słoniami w rzece oraz dowiesz się więcej o życiu i zwyczajach tych pięknych zwierząt. 
Na miejscu istnieje również możliwość skorzystania z innych aktywności, 
ukierunkowanych na poprawę życia słoni. Słonie w schronisku mają doskonałe warunki, 
bardzo zbliżone do ich naturalnego środowiska, liczba odwiedzających jest ograniczona 
tylko do 30 osób dziennie, a wpływy z wejściówek przeznaczane są na utrzymanie 
schroniska

Około 8 rano przejazd do górskiego miasteczka Kalaw. Rozpoczęcie niewymagającego 
dużego wysiłku fizycznego trekkingu po okolicznych wzgórzach. Kalaw to jedna z 
najbardziej popularnych miejscowości na górskie wędrówki w Birmie. Po około 2 
godzinach postój w wiose Lut Pyin i zwiedzanie lokalnych domostw oraz zapoznanie z 
miejscowym ludem Palaung. Po kolejnych 2 godzinach przejście przez skaliste wzgórza i 
pola do wioski Myin Mahtide oraz postój na lunch. Na zakończenie trekkingu wizyta w 
grocie Myin Ma Hti i podziwianie znajdujących się tam posągów Buddy. Powrót do Kalaw 
i w miarę możliwości czasowych, spacer po mieście.



Powrót nad Jezioro Inle i przejazd do położonej na wzgórzu winiarni Red Mountain, skąd 
można podziwiać malowniczy zachód słońca na tle Jeziora Inle oraz pobliskich gór, 
delektując się czterema lokalnie produkowanymi rodzajami wina. 

Dzień 9 | JEZIORO INLE - YANGON

Poranny przelot do Yangon i rozpoczęcie zwiedzania największego miasta Birmy wraz z 
jego kolonialną architekturą i wpływami wielu kultur. Yangon uznawany jest za miasto z 
największym nagromadzeniem budynków w stylu wiktoriańskim w całym regionie Azji 
Południowo-Wschodniej. Spacer po ogrodach Mahabandoola oraz wizyta w świątyni 
Chaukhtatgyi z 70-metrowym posągiem leżącego Buddy, jednym z największych nie 
tylko w Birmie ale także w całej Azji. Przejazd nad królewskie Jezioro Kandawgyi 
znajdujące się w samym centrum miasta, będące popularnym miejscem spotkań i 
spacerów wśród mieszkańców miasta. Na jeziorze znajduje się barka Karaweik używana 
w przeszłości do spływów wzdłuż rzeki Irawadi. Na koniec dnia, wizyta w pagodzie 
Shwedagon, najważniejszej i najbardziej majestatycznej świątyni w Birmie. Zachód 
słońca to najlepszy czas na odwiedziny, spotkać wtedy można zarówno przybywających 
z całego kraju pielgrzymów jak i mieszkańców Yangon, przychodzących pomodlić się po 
pracy. Atmosfery mistyczności tej blisko 2500 letniej świątyni dopełniają zastępy 
buddyjskich mnichów w karmazynowych szatach. W kompleksie świątynnym znajduje się 
także 8 ołtarzyków odpowiadających 8 dniom tygodnia w kalendarzu birmańskim.

Dzień 10 | YANGON

Transfer na lotnisko i wylot z Yangon do Europy, bądź na dalszy odpoczynek.



CENA:

TERMIN:
28.12.2017 - 6.01.2018
25.12.2017 - 3.01.2018 

CENA OBEJMUJE:
• 4 przeloty wewnętrzne (Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho, Heho-

Yangon),
• 8 zakwaterowań w hotelach 3/4*, pokoje dwuosobowe,
• śniadania w hotelach,
• transfery klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem,
• usługę lokalnych, anglojęzycznych przewodników (codziennie oprócz dnia 1.i 9.),
• bryczki konne w Bagnie oraz Inwa,
• łodzie nad Jeziorem Inle i Inwa,
• łódki w Bagan i Amarapura (most U Bein), 
• degustacja 4 gatunków lokalnych win w winiarni,
• przedstawienie kukiełkowe w Baganie,
• codzienną wodę mineralną oraz jednorazowe ręczniki odświeżające,
• bilety wstępu,
• wizę,
• ubezpieczenie KLA, NNW, KR oraz bagażu.

CENA NIE OBEJMUJE:
• przelotów Warszawa – Rangun ‒ Warszawa: od 3.500 PLN,
• zwyczajowych napiwków: około 70 USD,
• fakultatywnej dopłaty za wizytę w schronisku dla słoni Green Hill Valley: 100 USD,

Program 9 dniowy Hotele 3* Hotele 4*

1 osoba w grupie 2 osób $ 1600 $ 1740

1 osoba w grupie 4 osób $ 1390 $ 1530

1 osoba w grupie 6 osób $ 1260 $ 1370

1 osoba w grupie 8 osób $ 1195 $ 1297

1 osoba w grupie 10 osób $ 1150 $ 1225

Dopłata do pok. 1-osob: $260 $340



• Obowiązkowej dopłaty za kolację Sylwestrową w zależności od hotelu: około 100 USD,
• fakultatywnej dopłaty za przelot balonem w Baganie: 275 USD.

HOTELE ZAWARTE W PROGRAMIE (OPCJA 4*):
Yangon: 
• Rose Garden Hotel Yangon (5*) - www.theroseyangon.com/
• Summit Parkview Hotel (4*) - www.summityangon.com  
Mandalay:
• Eastern Palace Hotel (4*) - www.easternpalacehotels.com 
Bagan:
• Amazing Bagan Hotel (4*) - www.bagangolfresort.net
• Bagan Hotel River View (4*) - www.kmahotels.com/bagan-hotel-river-view 
Inle Lake:
• Royal Nadi Resort (3*) - royalnadiresort.com/nd 
• Hupin Hotel Khaung Daing (3*) - www.hupinhotelmyanmar.com/khaungdaing-

aboutus.htm

HOTELE ZAWARTE W PROGRAMIE (OPCJA 3*):
Yangon: 
• Grand United Ahlone Hotel (3*) - www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php
• Hotel Accord (3*) - hotelaccordyangon.com
Mandalay:
• Hotel Marvel (3*) - www.hotel-marvel.com
• Smart Hotel (3*) - www.smarthotelmandalay.com
Bagan:
• Bagan Umbra Hotel (3*) - baganumbrahotel.com
• Razagyo Hotel (3*) - baganrazagyohotel.com
Inle Lake:
• 81 Hotel Inlay (3*) - 81hotel-inlay.com
• Inle Apex Hotel (3*) - inleapexhotel-nyaungshwe.com

http://inleapexhotel-nyaungshwe.com


OPCJONALNE WYDŁUŻENIE PROGRAMU O 
ARCHIPELAG MERGUI (ANDAMAN RESORT)

 
(5 dni – 4 noce)

Dzień 10 | YANGON – KAWTHAUNG – ARCHIPELAG MERGUI 

Poranny przelot do Kawthaung na dalekim południu Birmy, przy granicy z Tajlandią. 
Przejazd na przystań i transfer łodzią na Wyspę McLeod’a na której znajduje się Andaman 
Resort, jedyny eko-resort na ca łym archipelagu birmańskich Andamanów.  
Zakwaterowanie i wypoczynek na plaży. 

Dzień 11-13 | ARCHIPELAG MERGUI 

Wypoczynek na plaży w eko-resorcie Andaman Resort. Pobyt na tej dziewiczej wyspie 
można urozmaicać nurkowaniem, pływaniem kajakiem, trekkingiem po dżungli oraz 
wycieczkami na pobliskie wyspy. Istnieje również możliwość zorganizowania wycieczki do 
wioski morskich cyganów Moken. Mokeni to plemię nomadów żyjących w żłobionych przez 



siebie łodziach. Na Archipelagu Mergui mieszka blisko 3000 przedstawicieli tej grupy, 
żeglujących w swoich domach-łodziach między wysepkami w poszukiwaniu nowych 
terenów do połowów. Mokeni znani są z wyjątkowych umiejętności nurkowania na duże 
głębokości i wstrzymywania oddechu na długi czas podczas polowania harpunem pod 
wodą. Mokeni pozostają odizolowani od reszty świata i pomimo wysiłków birmańskiego 
rządu aby osiedlić ich na wybrzeżu, wielu z nich decyduje się zachować swój niezmieniony 
od pokoleń nomadyczny tryb życia.

Dzień 14 | ARCHIPELAG MERGUI – YANGON (dokończenie głównego programu) 

Poranny przelot do Yangon oraz transfer na lot do Europy.

TERMIN:
6.01 - 10.01.2018
3.01 - 7.01.2018 

CENA:  

CENA ROZSZERZENIA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne (Yangon-Kawthaung, Kawthaung-Yangon),
• 4 zakwaterowania w Andaman Resort w pokoju dwuosobowym typu Suite,
• śniadania i kolacje (bez napojów),
• całodniową wycieczkę łodzią z nurkowaniem z rurką (snorkelling), bezpłatny lunch.
• trekking po dżungli,
• wi-fi w recepcji,
• codzienną wodę mineralną,
• transfer z i na lotnisko w Kawthaung,
• opiekę przewodnika tylko podczas wyżej wymienionych atrakcji.

Rozszerzenie programu 
podstawowego

1 osoba w grupie 2 osób $ 1225

1 osoba w grupie 4 osób $ 1180

1 osoba w grupie 6 osób $ 1145

1 osoba w grupie 8 osób $ 1100

1 osoba w grupie 10 osób $ 1075



HOTEL:
Archipelag Mergui:
• Andaman Resort, Deluxe Suite (3*) - www.myanmarandamanresort.com

http://www.myanmarandamanresort.com


OPCJONALNE WYDŁUŻENIE PROGRAMU O 
PLAŻĘ NGAPALI 

(4 dni – 3 noce)

Dzień 10 | HEHO – PLAŻA NGAPALI 

Poranny przelot do Thandwe. Zakwaterowanie i wypoczynek na plaży. Ngapali jest 
doskonałym miejscem do kilkudniowego odpoczynku po zakończeniu objazdu głównych 
atrakcji Birmy. Dziewicze, usiane palmami wybrzeże i turkusowe wody Oceanu Indyjskiego 
powodują, że Ngapali określana jest zarówno przez ekspertów jak i turystów jako jedna 
z najbardziej dziewiczych i najlepszych plaż na świecie. Ngapali ukryte jest w odległej 
zachodniej części kraju odizolowanej od reszty lądu górami. Ngapali oferuje 
odwiedzającym kameralną atmosferę niewielkiej osady, której bliżej jest do rybackiej 
wioski niż kurortu. 

Dzień 11-12 | PLAŻA NGAPALI 

Wypoczynek na plaży. Ngapali to miejsce z jednym z najbardziej spektakularnych 
zachodów słońca na świecie. Przed zmrokiem, zarówno turyści jak i lokalni mieszkańcy 
ciągną na plażę, aby doświadczyć tego malowniczego spektaklu, a następnie  przenieść 



się do jednej z restauracji serwujących owoce morza lub zrelaksować się przy masażu. 
Możliwość wykupienia na miejscu wycieczki łódką po okolicznych wysepkach oraz 
nurkowania z rurką (snorkeling) w krystalicznie czystej wodzie. Możliwość wykupienia na 
miejscu wycieczki do okolicznych wiosek rybackich, obejrzeć kolorowe łódki i doświadczyć 
tętniącej życiem atmosfery rybackiej osady.

Dzień 13 | PLAŻA NGAPALI - YANGON (dokończenie głównego programu) 

Poranny przelot do Yangon oraz transfer na lot do Europy.

TERMIN:
6.01 - 9.01.2018
3.01 - 6.01.2018 

CENA:  

CENA ROZSZERZENIA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne (Yangon-Thandwe, Thandwe-Yangon),
• 3 zakwaterowania w hotelach 3/4*, pokoje dwuosobowe,
• śniadania w hotelach,
• transfer z i na lotnisko w Thandwe.

HOTELE:
Plaża Ngapali:
• Jade Marina Resort & Spa (4*) - www.jademarinaresort.com 
• Thande Beach Hotel (3*) - www.thandebeachhotelmyanmar.com

Rozszerzenie programu 
podstawowego

1 osoba w grupie 2 osób $ 720

1 osoba w grupie 4 osób $ 690

1 osoba w grupie 6 osób $ 665

1 osoba w grupie 8 osób $ 620

1 osoba w grupie 10 osób $ 585


