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Des de  

1.695 € 

 
GC 1881 

Myanmar al complet 14 dies 

Els secrets de l’antiga Birmània 

Amb una cultura singular i ancestral i un patrimoni excepcional, Myanmar suposa un viatge a un dels destins més enigmàtics 
d’Àsia. Un pais aturat en el temps, entre les innombrables pagodes de Bagan, la vida tradicional al llac Inle, la decadència 
colonial de Yangon, el magnifics temples de Mandalay i el soprenent monestir del mont Taungkalat i les coves de Pindaya. 
 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 

 

Dia 1.- Arribada a Yangon. 

Dia 2.- Yangon: Visita del Buda reclinat Chaukhtatgyi i la Shwedagon Pagoda. Nit. 

Dia 3.- Vol a Mandalay. Trasllat a Amarapura: monestir Mahargandaryone, U Bein 

bridge (el pont de teka més llarg del món), una fàbrica de seda. Retorn a Mandalay: 

Shwenandaw monastery, Kuthodaw pagoda i posta de sol al Mandalay Hill.  

Dia 4.- Trasllat fins a Pyin Oo Lwin (Maymyo): National Kandawgyi Garden, temple 

xinès, Paikchinmyaung cave i una plantació de café. Nit. 

Dia 5.- Mercat local de Pyin Oo Lwin, cascada de Pwekauk i retorn a Mandalay. 

Visita del Mahamuni Buddha. Nit. 

Dia 6.- A primera hora embarcament al vaixell RV Shwekeinnery i navegació pel riu 

Ayeyarwaddy fins a Bagan (tot el dia). Trasllat a l’hotel i nit. 

Dia 7.- Visita del Nyaung Oo market, Shwezigon Pagoda, Gubyaukgyi Temple a 

Wetkyiinn, l’Anada Temple, una fàbrica d’objectes de fusta lacats i vaixell pel riu 

Ayeyarwaddy per a la posta de sol. Nit. 

Dia 8.- Trasllat al mont Popa, volcà extingit dins d’un parc forestal protegit i ascens 

al Taungkalt. Activitats recreatives i nit en un antic resort britànic. 

Dia 9.- Visita de les coves naturals de Shweumin. Visita panoràmica de la ciutat 

colonial de Kalaw. Arribada a Pindaya i nit. 

Dia 10.- Coves de Pindaya, el llac Botoloke i els grups ètnics. Arribada al llac Inle. 

Dia 11.- Mercats locals del llac Inle, Phaungdawoo pagoda i Ngaphechaung 

monastery (o dels gats saltadors). Vida tradicional del llac i nit.  

Dia 12.- Vol a Yangon. Visita dels edificis colonials, Sule Pagoda, Kandawgyi lake, 

Bogyoke market (Scott market) I Chinatown. Nit a la capital. 

Dia 13.- Excursió a Bago, visitant el Htaukkyant war cemetery, els 4 budes gegants 

Kyaikpun, el mercat de Bago, Shwemawdaw pagoda i el buda reclinat 

Shwethalyaung. Retorn i nit a Yangon. 

Dia 14.- Temps lliure fins a la sortida del vol de tornada. 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: allotjament amb esmorzar en 3 estrelles o similar, trasllats i transport 

privats, totes les excursions i visites indicades amb entrades, serveis en 

vaixell indicats,  guia de parla hispana privat durant tot el viatge, tots els vols 

domèstics, taxes locals, assistència del nostre corresponsal. 
 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per aquest viatge), 

assegurança opcional, visat, suplements estacionals, si s’escau. 
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                     Shwedagon Pagoda, Yangon 

  

 

 

 

 

Jardi botànic de Pyin Oo Lwin 

 

 

                        Shwezigon pagoda,  Bagan 

 

 

Shwenandaw monastery, Mandalay  
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                             Taung Kalat monastery, Mont Popa 

                      


