
   

                                                        

   
 

  “Amazing Tours”                 
Vlaamse Myanmar specialist  

 

REIZEN OP MAAT  
 

        

 

Zeer graag begeleiden we u bij het samenstellen van een reis naar dit 
bijzondere Land.  Of u kiest voor een familiereis, voor een private reis met 
vrienden of vereniging - voor een incentive reis of voor een reis 
opgebouwd rond een festival, of u eerder opteert voor een sportieve reis 
- een fietsvakantie - een avontuurlijke trekking naar de minderheden of  
een trip per motor over de  Old Burma Road, Raadpleeg onze specialisten 
of kom naar een van onze infosessies. 

            

 



   

                                                        

   
 

 

 

 
• Onderstaand basisprogramma omvat al de hoogtepunten, de ‘to do’s’, maar daarnaast  

ook leuke extra’s. Minder bekende mooie plaatsen , de moeite waard.                                
Dit programma kan aangepast worden in lengte - inhoud ( avontuur en comfort )    

REISPROGRAMMA 
DAG 1: BRUSSEL – YANGON                                                                                                                                   
Vlucht naar Yangon met luchtvaartmaatschappij  naar keuze.   

DAG 2:   YANGON                                                                                                                                                       
Aankomst in YANGON, de groene grootstad, vol koloniale charme, gelegen aan de Yangon Rivier.  We 
ontdekken vandaag  haar koloniale centrum aan de Sule Pagode , bezoeken de Botataung Pagode. Na de 
middag met de ferry naar Dali voor een rit per fietstaxi langs rustige paden. We nemen vervolgens de 
Circle train voor een rit langs de stadsboorden tot aan de Shwedagon  voor een onvergetelijk bezoek.  
Vrij avondmaal en overnachting in het Rose Garden Hotel. 

DAG  3:  YANGON - BAGO & HPA AN 

Vroeg vertrek naar BAGO en HPA AN, hoofdstad van de Kayin Staat. Tijdens onze rit maken we een 
fotostop aan een Brits oorlogskerkhof.  In Bago bevindt zich de gouden Shwemawdaw Pagode en 
bezoeken we het gerestaureerde Kanbawza Thadi Paleis en een 55m lange liggende Boeddha. Via de Mon 
Staat, topproducent van rubber gaat de rit naar Thaton en PHA AN. We trachten getuige te zijn van de 
zonsondergang aan de Tempel aan de Salween rivier.  Overnachting in het Gabana Hotel. 

 



   

                                                        

   
 

  

 DAG 4: HPA AN – KYAIKTHYO 

Ontbijt en bezoek aan Hpa An en omgeving. Deze streek is ongewoon mooi en pittoresk met haar 
karststenen heuvels en bergen, haar groene rijstvelden,alles gelegen aan de machtige Salween Rivier.  We 
bezoeken de Kyaukkalat rots en tempel. De grotten van Sadat. Het Lumpini Park aan de Zwekabin berg.  
Na de middag  rijden we naar KYAIKTHYO. Onderweg krijgen we uitleg over de rubber winning op een 
bedrijfje. Vanavond logeren we in het mooie Eternity Resort Hotel. 

 DAG 5: KYAIKTHYO - GOUDEN ROTS– YANGON           

Vroeg ontbijt en vertrek per open truck temidden de Birmaanse bedevaarders naar het Heiligdom van de 
Gouden Rots. Na een rit van 45 minuten door een groen heuvellandschap bereiken we het platform waar 
de Gouden rots gelegen is. Er wacht ons nog een korte wandeling naar de Rots die gelegen is op de richel 
van een heuveltop. Er hangt hier een bijzondere sfeer. Dag en nacht wordt hier gebeden en geofferd. Na 
ons uitgebreid bezoek brengt de vrachtwagen ons terug naar het basiskamp. Na de middag keren we  
terug naar Yangon waar we verwacht worden voor de overnachting in het Myanmar Life Hotel, tegenover 
de luchthaven gelegen.   

DAG 6:  YANGON – INLE MEER 

Ontbijt en vlucht naar HEHO. We bevinden ons in de SHAN STAAT Met onze lokale gids rijden we naar 
Nyaung Shwe, de hoofdplaats nabij het Meer. Hier zullen we ons naar de aanlegsteiger begeven voor de 
boottocht naaar ons hotel. Het Meer is schitterend gelegen op 875meter boven de zeespiegel en is 22 bij 
11 km groot. Rondom het meer vinden we 17 dorpjes, doorgaans gebouwd op palen. De vissers zijn 
beroemd vanwege hun vreemde manier van roeien, het zijn namelijk been-roeiers.  Dit waterrijk gebied 
heeft ook een rijk vogelleven en is sinds 1985 beschermd. Op het meer worden tall van groenten en 
bloemen geteeld op de unieke drijvende tuinen. U logeert er in het mooi gelegen Inle Resort and Spa.  Na 
de middag brengt u een bezoek per boot aan de paaldorpen de tempel met de 5 Bouddha beeldjes de  
vlottende tuinen en sommige plaatselijke ambachten.  



   

                                                        

   
 

 

 

DAG 7: INLE MEER 

Deze voormiddag varen we dan naar het Intha dorpje Indein.   Om Indein te bereiken varen we langs een 
mooi kanaal tot aan het gezellige dorp waar we een wandeling maken door een bamboebos en zo de top 
van een heuvel bereiken met tal van zeer oude en deels vervallen pagoda’s in alle maten. Via de overdekte 
trap dalen we terug af naar het dorpje waar onze boten op ons wachten. Onderweg staan er tal van 
stalletjes met souvenirs. Na de middag varen we terug naar ons hotel. Vrije tijd . Overnachting 

DAG 8: HEHO - MANDALAY 

Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Mandalay. Transfer naar het hotel.                      
Vandaag verkennen we de 2e grootste stad van het Land.  Hier bevindt zich het gerestaureerde Paleis van 
de laatste koningen van Birma. Tevens bezoeken we de Mahamuni Tempel - met het enige beeld waar 
Bouddha zelf zou voor model gestaan hebben - maar ook het Shwenandaw klooster en het grootste boek 
op aarde. We trachten ook wat lokale ambachten te bezoeken - goudblad hameren , Birmaanse 
wandtapijten - marmer. Overnachting 

DAG 9: MINGUN - AVA - AMARAPURA 

 Ontbijtbuffet en opnieuw wacht ons een bijzonder leuke dag!  Vandaag varen we met een privé-boot 
naar Mingun,  gelegen aan de oever van de rivier, op een uurtje stroomopwaarts varen van Mandalay Hier 
werd gestart met de bouw van hoogste stoepa van de Wereld. Door gebrek aan geld en een aardbeving 
kwam er een abrupt einde aan de werken. We vinden ook in Mingun, de grootste nog luidende klok van 
de Wereld  en de erg mooie witte Hsinbyume Pagode, gebouwd door de kleinzoon van Koning Bodawpaya 
als geschenk voor zijn vrouw. We varen verder naar Ava waar een tocht maken per paardenkoets naar 
een paar ruïnes in deze vroegere Birmaanse hoofdstad. Nadien steken we de rivier over en bezoeken we 
de U Bein brug in Amarapura bij zonsondergang. Overnachting.  



   

                                                        

   
 

 

 

DAG10: MANDALAY - SAGAING - MONYWA 

Ontbijt en vertrek naar Sagaing - vroegere hoofdstad en thans religieus centrum met wel 400 kloosters en 
tempels. Wij bezoeken Grottentempel en wat verder dan de enorme  Kaunghmudaw Pagode. Net voor 
Monywa bezoeken we dan de Borobudur van Myanmar - de gigantische Thanboddhay Tempel met meer 
dan 500.000  Bouddha beelden in ‘alle maten. Wat verder bevinden zich de reuze staande, zittende en 
liggende Bouddha .  Overnachting in het Win Unity Hotel in Monywa. 

DAG 11:  MONYWA – BAGAN 

We rijden vandaag naar Bagan. In Bagan vinden we één van de meest opmerkelijke archeologische 
bezienswaardigheden in Azië. Onderweg bezoeken we het zeer uitgestrekte grottentempel complex van 
Poh Win Taung. Via Pakokku rijden we verder tot in Bagan. We nemen onze intrek in het superieure Umbra 
Hotel. De magie van Bagan heeft  gedurende 1000 jaar bezoekers van de ganse Wereld aangetrokken. 
Tevens is Bagan het centrum van een uitgebreide lakwerkindustrie.               Vandaag en ook morgen 
bezoeken we in totaal een tiental tempels welke verschillen in vorm - architectuur - grootte en 
belangrijkheid. We maken ook een zonsondergangsboottochtje op de rivier. 



   

                                                        

   
 

 

DAG 12:  CITY TOUR BAGAN  

Na de recente aardbeving zijn een twintigtal tempels gesloten voor de bezoekers. Gelukkig blijven er nog 
voldoende andere over. Ook vandaag brengen we een uitgebreid bezoek aan deze fascinerende site. We 
bezoeken de meest indrukwekkende tempels, waaronder zeker de Ananda Tempel welke model staat 
voor de beste architectuur. We maken een rit per paardenkoets tussen de verschillende tempels en 
ondergaan de mystieke uitstraling van deze bijzondere omgeving. Vanaf één der weinig toegankelijk 
tempelterrassen genieten wij van het uitzicht over deze indrukwekkende site. Nog een bezoek aan een 
lakwerkcentrum en vervolgens keren we terug naar het hotel. Overnachting in Bagan.  

DAG 13: MOUNT POPA 

We rijden vanuit Bagan naar  de Mount Popa (1500m.). Deze berg op 50 km van Bagan zou de kegel zijn 
van een vulkaan die 250.000 jaar geleden actief was. De vulkanische as maakt de omgeving uitermate 
vruchtbaar. Popa, ‘Sanskriet voor ‘bloem’, is het centrum van de verering van ‘nats’, de 37 Birmese 
geesten. De Mount Popa wordt ook de ‘Olympus’ van Myanmar genoemd. Terug in Bagan maken we een 
boottocht om te genieten van een prachtige zonsondergang. Overnachting in Bagan. 

 DAG 14:  BAGAN – YANGON - BRUSSEL 

Na het ontbijt worden we overgebracht naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar Yangon. We 
worden opgevangen door onze gids en chauffeur en die brengen ons naar het centrum waar vrije tijd is 
voorzien tot bij het transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Vertrek naar Brussel 

Dag 15:  - BRUSSEL 

Aankomst in Brussel  

EINDE VAN EEN BIJZONDERE COMFORTABELE  RONDREIS 



   

                                                        

   
 

REISVOORWAARDEN   

 Prijs per persoon  

Op basis van 2 personen  in 2-persoonskamer 1850€                                                                                            
Op basis van 4 deelnemers in 2-persoonskamer 1550€                                                                                     
Op basis van 6 deelnemers in 2 persoonskamer  1425€ 

 In de prijs begrepen: 

Het verblijf in de vermelde goede middenklasse hotels (3-4sterren) – op basis van kamer met ontbijt. 
 De verplaatsingen per autocar/airco – per vlucht – per boot.. 
 De inkomgelden voorzien in het programma. 
Verzorgde reisdocumenten  

 Niet in de prijs begrepen: 

Visumkosten – dient online te gebeuren. kostprijs 50USD 
 Persoonlijke uitgaven: maaltijden - drank aan tafel… Reisverzekering: uw MUTAS kaart van uw 
verzekering komt niet meer tussen in geval van ziekte of ongeval                                                                   
Het is belangrijk en zelfs verplicht om een erkende reisverzekering te hebben.                                                
Raadpleeg uw makelaar – wij kunnen u helpen met de uitstekende reisverzekering van Touring 

  

  

  

 

 


