
 

 

 

 

   
 

 

 MYANMAR  INTENS   ---   land arrangement 21 dagen/20 nachten 

Yangon-Hpa.an-Mawlamying-Kyaikhtiyo-Bago-Yangon-Pyin U Lwin-Hsipaw-Mandalay-
Bagan-Kalaw-Pindaya-Inle Lake-Yangon. 

 Verplaatsing per private wagen - Comfort Nachtbus-Trein- Lokale autocar -Lokale 
bootdienst-fiets-Paardenkoets- private boot- lokale vlucht. 

***Deze reisformule  brengt je erg dicht bij de Birmaanse bevolking en hun manier van 
leven! Je gebruikt tal van plaatselijke vervoersmiddelen en bezoekt plaatsen in exotisch 
Myanmar welke nog niet dikwijls bezocht worden door toeristen 

  

Beknopt programma : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dag 01: Aankomst in Yangon. 

 Na aankomst in Yangon word je opgewacht en naar je hotel gebracht. Overnachting. 

Dag 02: Yangon 

Vandaag bezoek met privé wagen aan de stad en haar hoogtepunten - koloniale hart - 
Strand Road -- Botataung Pagode  - circle train en Shwedagon. Overnachting Yangon. 

 Dag 03: Yangon- Hpa-An met privé wagen  

Vroege start en vertrek naar Hpa-An met de wagen met chauffeur- een rit van 7uur met regelmatige 
bezoeken aan dorpjes en we bereiken de Kachin provincie in de late namiddag, net op tijd voor de 
zonsondergang aan de Shwe Yin Myaw Pagode gelegen aan de oever van de Thanlwin rivier. 
Overnachting Hpa-an. 

 Dag 04: Hpa-An naar Mawlamyaing ( Moulmein)  met privé boot en wagen. 

Ontbijt en bezoek aan de Hpa An regio, lokale markt/Zwekabin berg/Grotten/Karen dorpjes. Na de 
middag vertrek per privé boot naar Mawlamyaing (1500/16:00), Na aankomst, transfer naar het  
hotel and overnachting. 

 Dag 05: Liggende Boeddha van Mudon/ Thanbyuzayat- Mawlamyaingen bezoek met privé  
wagen. 

Ontbijt en wandeling naar de Centrale Markt, vervolgens met de wagen naar de kolossale liggende 
Win Sein Boeddha in Mudon, doden spoorweg en kerkhof in  Thanbuyazat - terugrit naar 
Mawlamyaing voor de zonsondergang aan de Kyaik Thanlan Temple op een hoogte gelegen. 
Overnachting.  



 

 

 

 

   
 

Dag 06: Mawlamyaing- Thaton-Kyaikhtiyo en bezoeken per privé wagen 

Vandaag staat de Gouden Rots op het programma. Vroeg vertrek naar Kyaikhtiyo; na ongeveer 3uur 
rijden bezoek aan Thaton. Vervolgens rijden we naar het Kinpun basiskamp. Na de lunch starten we 
met de beklimming per truck.  Na het bezoek aan het bedevaartsoord rijden we terug naar beneden 
voor de installatie in ons hotel. Overnnachting.  

Dag 07: Kyaikhtoyo-Bago-Yangon per privé auto rn vertrek met de nachtbus naar Pyin Oo 
Lwin. 

Ontbijt en vertrek naar Bago - bezoek aan de stad. Daarn vertrek naar Yangon en transfer ‘s avonds 
naar het busstation voor de rit naar Pyin Oo Lwin met de comfort nachtbus. (20:00/06:00) 

Dag 08: Pyin Oo Lwin bezoek per privé wagen 

Na aankomst in Pyin Oo Lwin is er een transfer naar uw hotel. Daguitstap met tal van bezoeken aan 
de stad en haar omgeving. Overnachting. 

 Dag 09: Pyin Oo Lwin – Hsipaw per trein 

Transfer naar het treinstation voor een unieke ervaring. De trein brengt ons bergopwaarts naar Hsi 
Paw. We rijden via de spectaculaire Gohteik Viaduct, mooie landschappen; mensen en hun way of 
life (09:00/16:00). Na aankomst in His Paw is een transfer voorzien naar uw hotel. Overnachting. 

 Dag 10: Trekking naar minderheden dorpje.  

Na het ontbijt start de trekking naar een dorpje van de Shan minderheden. (6 uur wandelen) Terug 
naar het hotel voor de overnachting. 

Dag 11 :Hsipaw – Mandalay per lokale autocar 

Vandaag rijd je terug naar Mandalay met de lijnbus. Na aankomst aan het busstation in Mandaly 
word je overgebracht naar je hotel; Overnachting. 

 Dag 12 :Mingun en Mandalay stadstoer per boot en privé wagen) 

Deze voormiddag vaar je naar Mingun en bezoek je deze bijzondere plaats. Terug naar Mandalay en 
vervolg van het stadsbezoek. Overnachting  

Dag 13:Amayapura / Ava / Sagaing privé toer 

Vandaag bezoek je  Amayapura met de U Bein brug  maar ook Ava en Sagaing. Terug naar Mandalay 
en overnachting. 

 Dag 14: Mandalay-Bagan met regelmatige boot 

Vroege start vandaag . Vertrek per boot om 06u00 - afvaart van de Ayarwaddy rivier . Aankomst in 
Bagan rond 16uur. Geniet van het uitzicht. Na aankomst in Bagan is een transfer voorzien naar uw 
hotel en overnachting. 

 



 

 

 

 

   
 

Dag 15: Bagan - bezoek aan de site. 

Privé bezoek met de wagen aan de ongelooflijk boeiende  bezienswaardigheden . Bezoek 
aan de markt - aan de plaatselijke ambachten en aan de voornaamste bezienswaardig- 
heden . Geniet van de zonsondergang  en overnachting. 

 Dag 16: Bagan vrije dag  

Maak gebruik van deze vrije dag om wat extra bezoeken te plannen - huur eens een e-bike 
en maak een tochtje per paardenkoets langs de minder drukke paden tussen de meer 
afgelegen tempels. 

 Dag 17: Bagan-Kalaw met privé wagen met chauffeur 

Ontbijt en vertrek naar Kalaw - bezoek onderweg een suikerpalmplantage en bezoek ook Mount 
Popa - waar de geesten worden vereerd.   Verwacht u aan mooie landschappen eens de weg het 
Shan plateau opdraait. Overnachting in het pîttoreske Kalaw. Overnachting. 

Dag 18: Kalaw- Pindaya – Inle Meer met privé vervoer. 

Ontbijt en kort bezoek aan het bergstadje en haar markt - Vervolgens dan vertrek naar Pindaya  voor 
een bezoek aan de Pindaya grotten die meer dan 8000 Boeddha beelden herbergen in alle maten... 
Bezoek een lokaal bedrijfje waar men handgeklopt papier maakt en kleurrijke parasols. Vertrek 
vervolgens naar Nyaungshwe  - het bedrijvige stadje aan de start van het Inle Meer. Overnachting.  

 Dag 19:  Inle Meer (boot uitstap) 

Vandaag bezoek je het prachtig gelegen meer waar de Intha zich lang geleden vestigden. Bezoek de 
vele bezienswaardigheden per privé boot: u beleeft van dichtbij het harde leven van de lokale vissers 
met hun bijzondere roeiwijze. Bezoek de tientallen vlottende groententuinen en de verschillende 
ambachten (weverijen - smid - cherootbedrijfje (lokale rookwaar).  Vaar langs de paaldorpen en de 
kloosters.   Overnachting in Nyaungshwe. 

 Dag 20 : Bezoek  Indein  en vrije tijd. (boot uitstap) 

After breakfast, proceeding by private boat to Inn Dein to take a short trek to Pagoda, 8th Century in 
ruin. Enjoy serene atmosphere and learn about tradition food-stuff Tofu - Noodle. Boat back to Hotel 
and leisure time. Overnight. 

 Dag 20: Heho- Yangon per vlucht en vertrek huiswaarts…. 

Vandaag word je overgebracht naar de luchthaven voor de vlucht van Heho naar Yangon. Vrije tijd 
na aankomst tot bij het vertrek naar huis. Einde van onze diensten. 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

Geleverde diensten Per Persoon indien 
  2 deelnemers  

Per Persoon indien 
 4 deelnemers 

Per Persoon indien      
6 deelnemers 

Budget Hotels 1-2** 
-2-persoonskamer/ontbijt  

490€ 490€ - 

3-4**** Hotels  
2-persoonskamer/ontbijt  

820€ 820€ - 

4-5***** Hotels  
2-persoonskamer/ontbijt  

- - - 

Alle vervoer: 
-Trein tickets met sleeper 
coach 
- Boot tickets 
- Bus ticket 
-Privé wagen met airco met  
Engelssprekende chauffeur 
-Privé boot 
-E- bike/Paardenkoets 
-Sunset boot 
-Binnenvlucht met taxen  

1120€ 880€ - 

Inkomgelden voor 
vermelde sites 
Yangon/Mandalay/Bagan/Kala
w/Pindaya/Inle lake 
  

130€ 130€ - 

Gids diensten  
-Engels talige lokale gidsen en 
hun uitgaven. 

  
480€ 

 

  
240€  

 

 
  
  
  
 

 

U kunt zelf kiezen welke diensten u door ons wil laten verzorgen: bvb enkel hotel - enkel 
inkom - enkel transport....   

Indien wij voor alles zorgen bedraagt de totale kostprijs van deze reis in 1-2ster hotels: 
490€+1120€ + 130€ + 480€ = 2.220€ 

• in 3-4sterhotels: 820€ + 1120€ + 130€ + 480€ = 2.550€ 

Indien u met 4 deelnemers bent is er een korting van 480€ per persoon. 

De vluchten van Brussel naar Yangon zijn niet inbegrepen - reken hiervoor, vanaf 700€ 

Vraag info bij AMAZING TOURS  op 0473/189871 of via mail walter.m@travel-experts.be 


