PROGRAMMA
‘TERUG NAAR MYANMAR’ MET NIEUWE ONTDEKKINGEN EN
TOP-ERVARINGEN
Dag 1: aankomst in Yangon
Immigratie en transfer naar het gezellige Merchant Hotel**** Naargelang het aankomstuur
wordt er een stadsrondrit gemaakt met wandeling door het koloniaal centrum en China
Town. Afsluiten doen we met een bezoek aan de Magische Shwedagon pagode.
Dag 2: Yangon - Loikaw
Na het ontbijt volgt de ochtendvlucht naar Loikaw, hoofdplaats van de Kayah Staat. Deze
kleine Staat telt een tiental minderheden groepen waarvan de Padaung (giraffennekvrouwen) het meest bekend zijn. De Staat is nog niet lang open en daardoor is deze streek
nog erg authentiek. Na de verwelkoming door de lokale gids worden we naar ons hotel
gebracht. We bezoeken de markt en het Kayah Cultureel Museum. Na het middagmaal
bezoeken we het Thiri Mingalar klooster en het voormalig paleis van de Kayah Soapwa. W
zorgen dat we tegen zonsondergang aan de Indrukwekkende Taung Kwe Pagode zijn van
waar we een wijds uitzicht hebben over stad en omgeving.

Dag 3: Loikaw
Ontbijt. Vandaag staat een tocht op het programma welke ons langs een drietal dorpjes zal
brengen van de Padaung. We zullen er verrassende bezoeken hebben en veel opsteken over
deze boeiende bevolkingsgroep. We zorgen voor een jonge Padaung gids die de contacten
kan leggen. We zorgen voor een picnic maaltijd. De wandeltocht over licht glooiend terrein
bedraagt in totaal een drietal uren en mag geen probleem zijn voor iedereen met een
gewone fysiek. Vanavond gaan we uit dineren. Kayah keuken...

Dag 4: Loikaw - Pekhon - Samkar
Een dag vol natuurschoon. Na het ontbijt vertrekken we naar het grensplaatsje Pekhon waar
snelle boten ons opwachten. We varen via het Pekhon Meer naar het Samkar Meer. Deze
voormiddag bezoeken we Phaya Taung - een bijzondere plaats waar meer dan 1300
kinderen worden opgevangen in een klooster. Gestart door een vrijheidsstrijder die hier
voor opvang zorgde voor een 7-tal kinderen. Met de hulp van een lokale monnik werd hier
geleidelijk aan een kinderdorp gebouwd waar de oudste kinderen de zorg op zich nemen
van de kleintjes. Er is ruimte voor dans en studie. Wij kunnen wat helpen in de keuken; of bij
het opdienen van de maaltijd waarbij we wat Engelse conversatie geven. Een verrassend
initiatief! Na de middag varen we nog wat verder tot aan het dorpje Samkar. We logeren in
het de Samkar Lodge, het enige gezellige, eenvoudige hotel in het hart van het dorp. Diner
met zicht op het Meer vanaf het dakterras.
Dag 5: Samkar - Inle Meer - Nyaungshwe
Na het ontbijt varen we via de verzonken pagodes naar het Inle Meer. Het wordt een mooi
weerzien met dit grote meer. We stoppen voor koffie in het Heritage Hotel waar we het
katten eiland kunnen bezoeken. Lunch onderweg. We bereiken Nyaungshwe en trekken
naar het City Hotel, schitterende ligging met tof dakterras . Verkenning van het stadje en
lekker diner in het Golden Kite restaurant.

Dag 6: Nyaungshwe - Heho - Mandalay
Na het ontbijt wacht ons de vlucht naar Mandalay. Na de landing rijden we dadelijk naar het
bergstadje Puyn Oo Lwin. Door haar ligging trok ze ooit veel Engelse kolonisten aan, wat we
nog terugvinden in de vele koloniale gebouwen, meestal omgevormd tot Hotel of
restaurant. Na de middag bezoeken we de grote botanische tuin en maken we een tochtje
per paardenkoets. Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Puyn Oo Lwin - Hsi Paw
Een nieuwe beleving! Vandaag maken we een treinrit welke ons via de Gotheik Viaduct zal
brengen richting Hsi Paw. De attractie van de dag is de 700m lange passage over de 100
meter lagergelegen vallei. Voorbij de brug stappen we af en vervolgen we onze weg per
wagen. De trein heeft 8 uur nodig om tot in Hsi Paw te rijden. Vandaag logeren we in de
river lodge bij Mr Charles. Mooie bungalows aan de rivier gelegen.
Dag 8: Hsi Paw - Puyn Oo Lwin
Ontbijt. We vertrekken aan de lodge. Per boot varen we naar het centrum van Hsi Paw, van
hieraf maken van daaruit een tocht in de omgeving waarbij we leen oud Shan klooster. De
omgeving van Hsi Paw is verrassend mooi met groene heuvels. Na het middagmaal zetten
we koers naar Puyn Oo Lwin - onderweg bezoeken we een mooie waterval met
drukbezochte rots tempel.

Dag 9: Puyn Oo Lwin - Mandalay - Kyaing Thong
Vroeg ontbijt - we rijden naar de luchthaven van Mandalay en vliegen vervolgens naar
Kyaing Thong. Dit stadje bevindt zich in het Noordoosten van de Shan Staat en in deze
streek bevinden zich verschillende dorpen van minderheden. Kyaing Thong ook Keng Thun
heeft een grote mix aan minderheden. Het voordeel van trekkings in deze streek is dat we
hier elke dag terug naar het hotel kunnen voor het diner en de overnachting. Ook zijn de
wandelingen te klasseren onder soft trekking en dus prima voor elkeen die wat gewent is
aan wandelen. Overnachting in het Princess Hotel
Dag 10: Kyaing Thong
Na het ontbijt vertrekken we met onze gids voor een trekking in de heuvels op een uurtje
rijden van de stad. In de heuvels vinden we tal van dorpjes bewoond door etnische groepen
welke nog zeer traditioneel leven, dorpjes van Lisu, Lahu, Loi . Vandaag bezoeken we een
paar dorpjes bewoond door de AKHA en we bezoeken ook een dorpje van de ENN, deze
laatste groep is animistisch. We nemen wat geschenken mee en medicijnen. Het
middagmaal wordt een picknick op een mooie locatie. Voor het avondmaal zijn we terug in
Kyaing Thong. Overnachting.

Dag 11 Kyaing Thong
Vandaag zoeken we het een andere richting uit - ons reisdoel is het Wan Nyet dorpje gelegen op 1u30 van de stad. Het wordt een mooie dag waarbij we een oud Shan klooster
bezoeken en we ook gaan wandelen door een bamboebos. Picknick op een mooie locatie.
We zijn in de late namiddag terug in de stad. Avondmaal en overnachting.
Dag 12: Kyaing Thong - Yangon - Ngwe Saung
Vandaag verlaten we deze mooie afgelegen streek en brengt het vliegtuig ons terug naar
Yangon. Van hieruit rijden we dadelijk door naar ons strandhotel - gelegen aan de prachtige
ANDAMAN ZEE. Hier gaan we een paar rustige dagen beleven in het Ocean View Hotel

Dag 13 en 14: Ngwe Saung
Twee dagen om te genieten van de heerlijk ontspannen sfeer in dit luxe resort. We
verblijven hier in kamer met ontbijt. In het nabijgelegen dorp liggen tal van gezellige bars en
restaurants waar terecht kunnen voor lekkere maaltijden en drankjes.
Dag 15: Ngwe Saung Yangon - Brussel
Na het ontbijt verlaten we ons hotel en brengt de car ons terug naar Yangon. Na aankomst
kunnen we ons omkleden in ons hotel en daarna volgt dan de terugvlucht naar Brussel

Prijs per persoon voor het landarrangement
2.440€ per persoon op basis van 2 personen
2.065€ per persoon op basis van 4 personen
2.015€ per persoon op basis van 6 personen
1.915€ per persoon op basis van 8 personen
Toeslag singel: 610€
Er is een toeslag tijdens Kerst-Oudjaar van 55€ per kamer - per nacht (20dec-10jan)
De prijs omvat
Rondreis in kamer met ontbijt met inbegrip van alle verplaatsingen (vliegtuig-wagen-boot)
De diensten van plaatselijke Engelstalige gidsen
Infomap en infovergadering
Niet inbegrepen
Maaltijden (budget 15€ per dag)
Fooien (5-10€ per persoon per dag)
Visumkost: online visum kost 50USD

Voor alle verdere info en aanvraag prijsofferte bij aanpassing
walter.m@travel-experts.be 0473/189.871

