
4. dag: Inle Lake

RUNDREJSE I BURMA

Mystikkens
Burma
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Rejsens højdepunkter

+  Solnedgang i Bagan 
+  Dansk rejseleder på rundrejsen 
+  Bagan Luftballontur 
+  Schwedagon-pagoden 
+  Sejltur på Inle-søen
+ Besøg Lotus- og silkevæveri 
+ Kan kombineres med rundrejse i Thailand og Laos

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

5. dag: Phaung Oo-pagoden

3. dag: Schwedagon-pagoden

Afrejse 
23/11-2017 samt 

25/1, 15/2 og 8/3-2018

Varighed 
17 dage 

Afrejse fra  
København



MYSTIKKENS BURMA

Rejs med til Burma – eller officielt Myanmar – og oplev det mystiske og hemmeligheds-
fulde land. Et fabelagtigt rejsemål, hvor tiden næsten er gået helt i stå. 

Landet byder på en ganske særlig kulturarv og fantastisk 
natur. Burma er, som Thailand var engang – blot endnu 
smukkere med tempelområdet Bagan, sansefyldte byer 
som Yangon (tidligere Rangoon) og Mandalay. 

Burma gemmer på en både spændende og skræmmende 
historie. Landet blev selvstændig i 1948, men allerede i 
1962 overtog militærjuntaen magten. I mere end 15 år 
holdt de lederen fra oppositionspartiet, Aung San Suu 
Kyi, indespærret. Hun blev løsladt i 2015, men landet 
bærer fortsat præg af en kombination af fangenskab 
og frihed. Lad historien passere ind og oplev, hvordan 
Burma er ved at åbne sig op, mens munkene stille går 
sin gang gennem gaderne – smukkere bliver det ikke!  

Vi har tilrettelagt en 
meget attraktiv rundrejse 
med alle de bedste 
Burma-højdepunkter.

Rejs nu – tidspunktet bliver ikke bedre! Burma har åb-
net dørene op, men masseturismen har endnu ikke fun-
det vej. Netop derfor fascinerer det ægte Burma alle, 
som har eventyrlyst i blodet 

 

DAGSPROGRAM

1.-2. 
dag

  Velkommen til Burma
Vink farvel til Danmark, stig om bord på Thai Airways 
fly med kurs mod Det Fjerne Østen. Efter en mel-

lemlanding i Bangkok, fortsætter vi videre til Burmas tidligere 
hovedstad Rangoon. En overvældende oplevelse! Det er som 
at træde 80-100 år tilbage i tiden, når vi oplever den gamle 
bydel. Der kører biler, men de er så gamle, at man ikke tro-
ede, de fandtes. Vi nyder roen og livet – de nylige forbud mod 
knallerter og motorcykler har skabt en helt særlig atmosfære, 
især langs floden, hvor al handel stadig foregår udendørs. De 
mange dufte suser omkring, og der er en skøn blanding af 
te og kaffe fra de lokale caféer. De få turister gør oplevelsen 
særlig autentisk. Tilbage på hotellet bliver der tid til afslap-
ning, inden vi holder velkomstmøde ved en af byens mange 
søer. Her hører vi mere om rundrejsens mange oplevelser 
og om landets mange skikke. Om aftenen nyder vi en dejlig 
velkomstmiddag.

3. 
dag

  Den gamle hovedstads største oplevelser
Efter en god morgenmad tager vi på opdagelse i den 
gamle hovedstad, Rangoon (også kaldet Yangon). Vi 

starter ved Pansodan Street, der er byens administrative cen-
trum – på sin helt egen vis. I sidegaderne sidder flere hand-
lende klar til at sælge bøger og magasiner. Vi fortsætter til 
områdets mest kendte marked – Scott’s – en spraglet bygning 
gemmer på antikviteter og kunsthåndværk. På vej gennem 
byen kommer vi tæt på de store kolonibygninger, der giver 
Rangoon sit helt særlige præg. 
I Rangoon besøger vi Shwedagon-pagoden, som er byens helt 
store kendetegn. Pagoden er en af de mest enestående pa-
goder i hele Asien og er mere end 2.500 år gammel, 98 meter 
høj, dækket af guld, 1.100 diamanter og 1.400 ædelsten. Selve 
toppen har yderligere mere end 5.448 diamanter og 2.317 
rubiner. Når solen går ned, oplyses templet - en glitrende 
oplevelse! 
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1. dag: Yangon Golden Karaweik Palace Kololo Game Reserve Lodge3. dag: Rangoon



 
4. 

dag

  Søens forunderligheder – Inle Lake 
Om morgen kører vi til lufthavnen og flyver videre til 
Heho, hvorfra vi kører cirka en time til Nyaung Shwe, 

der er hovedby for Inle Lake. Netop søen er vores højdepunkt 
i dag. Inle-søen er ikke bare smuk – den er også hjem for mere 
end 75.000 mennesker, der lever og arbejder på selve søen. 
De mange indbyggere kaldes populært for ”sønner af søen”. 
Nogle bor i flydende huse, mens andre har bygget huse på 
pæle. Deres primære erhverv er fiskeri, men de dyrker også 
grøntsager i deres flydende haver.

Om eftermiddagen sejler vi nemlig afsted og oplever, hvordan 
livet leves på søen. Vi sejler på opdagelse mellem de mange 
landsbyer, kommer tæt på livet og indbyggerne. 

Vi besøger også kirkegården, der nærmest ligger gemt i det 
høje græs. De fleste gravsten har navn fra en tidligere soldat 
og fortæller en grusom historie på sin helt egen måde. Efter 
besøget fortsætter vi til Phaungdaw-pagoden, der er berømt 
for sine fem buddhastatuer doneret af kejser Alaung Sithu fra 
Myanmar. Vi gør også et kort stop i en landsby, hvor vi op-
lever, hvordan de traditionelle buddhabilleder bliver til ud af 
tørrede blomster. 

5. 
dag

  Tæt på søens folk
I dag starter vi på søens berømte 5-dages marked. 

Hver dag er der marked et nyt 
sted på søen, hvor søens ind-
byggere sælger nogle af deres 
lokale varer. 

Ved Indein-landsbyen, der er en af områdets mindste, finder 
vi Phaung Oo-pagoden. Et smukt syn – fuld af historie, kultur 

og mystik. Vi sejler også en tur langs kysten og kommer 
tæt på det lokale liv – kvinderne, der vasker tøj, mændene i 
rismarkerne og børnene, der leger, hvis de har fri fra skole el-
ler dagens pligter. Vi sejler ud langs åen og tilbage i søen. Her 
tager vi først til Innpawkhine, der er kendt for deres lotus- og 
silkevævning.

Her ser vi nærmere på områdets særlige fiske-teknik. De 
står på et ben i båden, ror båden med det andet ben og 
armen, mens de fisker med den frie hånd. Vi besøger også 
en bådfabrik, hvor vi hører mere om, hvordan de fremstiller 
de traditionelle både. Vi ser også, hvordan man fremstiller 
en gigantisk burmesisk cigar, som det tager helt op til en uge 
at ryge, og hvordan de væver silke og lotus. Efter en oplevel-
sesrig dag vender vi igen tilbage til hotellet, hvor det bliver 
muligt at nyde den flotte solnedgang over søen. 

6. 
dag

  Smukke Bagan
Efter en god morgenmad sejler vi tilbage til Nyaung 
Shwe og kører til lufthavnen i Heho, hvor vi tager et 

fly til Bagan. Området er kendt for sin utallige, imponerende 
templer. Dem oplever vi selvfølgelig flere af, når vi ankommer 
til byen. 

Om eftermiddagen tager vi med hestevogn gennem det ar-
kæologiske område – der i dag kaldes det gamle Bagan. Her 
ligger et tempel, hvor I kan nyde en betagende solnedgang. 
Marco Polo kaldte udsigten herfra en af de fineste på jorden 
– og vi er tilbøjelige til at give ham ret. Smukkere bliver det 
ganske enkelt ikke!

7. 
dag

  At svæve over pagoder og templer
I dag står vi tidligt op, men det gør slet ikke noget, for 
der venter os en af rejsens uforglemmelige oplevel-

ser, når vi stiger til vejrs i luftballon. Forestil dig stilheden og 
storheden, når vi langsomt svæver over de mere end tusind 
år gamle pagoder. Templerne ligger spredt i landskabet, så 
langt øjet rækker. Det er virkelig et syn for guder! 

4. dag: Inle LakeKololo Game Reserve Lodge 5. dag: Silkevævning



8. dag: U-bein broen
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Efter en fantastisk flyvetur tager vi tilbage til hotellet, hvor vi 
nyder vi en god morgenmad, inden vi ser nærmere på nogle af 
Bagan’s skatte, som vi tidligere så fra luften. Vi besøger flere 
pagoder – både den flotteste og den største. Det bliver uden 
tvivl en af de dage på rundrejsen, vi aldrig glemmer!

8. 
dag

  Slangetempel og Burmas buddhister 
Vi siger et sidste godmorgen til Bagan! Hvis vi har 
lyst, står vi tidligt op og starter dagen med en for-

bløffende solopgang. En fantastisk måde at starte dagen på!
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Mandalay – men 
vi har mange interessante stop, vi skal nå inden da. Det før-
ste stop gør vi i Paleik, der er berømt for sit slangetempel. 
Her bliver de burmesiske pytonslanger tilbedt og vasket, hver 
eneste morgen. Vi besøger også en landsby, hvor de væver 
den klassiske nationaldragt/kjole, vi helt sikkert har mødt på 
vores rejse gennem landet. 

Vi nyder de fantastiske udsigter, vi oplever undervejs. Vi 
fortsætter på vores eventyr – krydser Ayeyarwady-floden til 
Sagaing, der er tidligere kongedømme og i dag et religøst cen-
trum for buddhismen. Her oplever vi, hvordan buddhisternes 
dagligdag er. 

Vi slutter dagen af på verdens længste bro, U-bein. Den er 
særlig kendt for sine silhuetter – for når solen går ned, bliver 
alle, der går på broen, til sorte silhuetter, når de bevæger sig 
henover den. Det er virkelig smukt! 

9. 
dag

  Kom igen til Mandalay 
Mandalay er eventyrrigt og helt igennem fantastisk. 
Har du lyst, står vi tidligt op og fodrer områdets aber. 

Tusindvis af aber står nemlig op og henter deres daglige mad-
ration hos de lokale på gaden – en sjov oplevelse. Bagefter 
kører vi tilbage på hotellet, spiser morgenmad og gør os klar 
til byens mange seværdigheder. 

Vi starter ved 
Shwenandaw-klosteret, 
der har de fineste 
træudskæringer, inden 
vi fortsætter videre til 
Mahamuni Buddhaen,

der er en af de mest respekterede i hele landet. Den er be-
klædt med guld, diamanter, rubiner, safirer og perler.

Til slut kører vi mod lufthavnen, hvor vi flyver fra Mandalay til 
Bangkok, hvorfra rejsen fortsætter til syv dejlige nætter i den 
kongelige badeferieby i Thailand, Hua Hin. Det er også mu-
ligt at vælge 14 nætters badeferie i Hua Hin efter rundrejsen 
(mod tillæg). Eller byt jeres badeferie i Hua Hin ud med endnu 
flere oplevelser. I kan nemlig kombinere jeres Burma-eventyr 
med Bravo Tours’ spændende rundrejse i Thailand og Laos 
– læs mere under ”kombiner to rundrejser og få endnu flere 
oplevelser”.  

Mod tillæg kan man også vælge 14 nætters badeferie i Hua Hin.

6. dag: Bagan



10.-16. 
dag

  Ren afslapning i Hua Hin
De næste syv nætter er til fri disposition i den konge-
lige ferieby Hua Hin. Strandene eller hotellets swim-

mingpool lokker nu efter mange spændende oplevelser rundt 
i Thailand. Besøg også den kongelige togstation, oplev haven 
ved Sofitel-hotellet med de mange buske, som er klippet ud 
som dyr i naturlig størrelse eller spil golf på de mange skønne 
baner. Tag gerne til tempelbyen syd for Hua Hin, hvor man kan 
slentre rundt i den charmerende gamle bydel, tag en ridetur 
på hesteryg på stranden eller oplev det hyggelige natmarked. 
Der arrangeres flere udflugter under opholdet, bl.a. også den 
til den legendariske River Kwai, som I kan tilkøbe på ferien.

Sidst på eftermiddagen - dag 16 - kører vi til Bangkok 
Suvarnabhumi Lufthavn.

17. 
dag

  Hjem til Danmark 
Lige efter midnat er der afrejse tilbage til Danmark. Vi 
kan alle se tilbage på en række skønne, spændende 

og lærerige rejseoplevelser. 

10-16. dag: Hua Hin

Kort fra  

• Yangon

• Bagan

• Mandalay

• Inle LakeI Burma
har tiden praktisk 

talt stået stille i 
30 år, så rejs nu 

og oplev det 
ægte Burma
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4. dag: Inle Lake

Alt dette får du med i prisen:
+ Fly tur/retur med Thai Airways
+ Flere måltider om bord på flyet
+ Gratis drikkevarer om bord på flyet
+ 7 nætters rundrejse i Burma med indkvartering på 

gode mellemklasse-hoteller
+ 7 nætters badeferie på Primera Club-hotel ”Novotel 

Hua Hin Cha Am” – muligt at tilkøbe andet hotel i 
Hua Hin (badeferie er inkluderet, hvis du vælger én 
rundrejse).

+ Dansk rejseleder på rundrejsen
+ Dansk rejselederservice i Hua Hin
+ Alle udflugter og entreer ifølge programmet
+ Alle fly- og bustransporter mellem destinationerne
+ Daglig morgenmad på hele rundrejsen og badeferien
+ 6 frokoster på rundrejsen 
+ 7 middage på rundrejsen 
+ Velkomstmiddag Rangoon
+ Pansodon Street
+ Scotts marked
+ Schwedagon-pagoden
+ Sejltur på Inle-søen
+ Phaungdaw og Phaung oo-pagoderne
+ 5 dages markedet
+ Besøg til bådfabrik
+ Besøg Lotus- og silkevæveri
+ Besøg hos lokal cigarfremstiller
+ Solnedgang i Bagan
+ Bagan Luftballontur
+ Bagan tempeltur
+ Nationalddragtvæveri
+ Paleik Slangetemplet
+ Shwenandaw-klosteret
+ U-Bein-broen

Ikke inkluderet i rejsen:

+ Drikkepenge - beregn ca. 250 kr. pr. person
+ Drikkevarer og øvrige måltider
+ Eventuelle indenrigsflyvninger i Danmark 
+ Rejseforsikring
+ Afbestillingsforsikring
+ Tilkøb syv ekstra nætter i Hua Hin og få 14 nætter ren 

badeferie i Hua Hin efter rundrejsen

Kombinér to rundrejser
- og få mange flere oplevelser!

I kan kombinere jeres rundrejse i Burma med  Bravo Tours’ 
spændende rundrejse: ”Det kontrastfulde og traditionsrige 
Indokina – Thailand og Laos ”. I rejser først til Thailand og Laos 
og fortsætter herefter til Burma. 

Vælger I at kombinere to rundrejser, er badeferie i Hua Hin 
ikke inkluderet eller muligt. 

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk



7. dag: Bagan

Vietnam
Nutidshistorie og storslået natur 
- forlæng evt. med Cambodja

Kina
Nogle af verdens allerstørste 
rejseoplevelser

Bali
Tag med og få fantastiske 
oplevelser for livet

Sri Lanka
Den skønneste dråbe i Det 
Indiske Ocean

Japan
Uovertrufne kontraster og 
oplevelser

Thailand
Smilets land byder på store
højdepunkter

Bravo Tours har et bredt udvalg af rundrejser til mange steder i verden

Her er et lille udvalg fra vores program i Østen:



Salgskontorer: 
København, Odense, Herning og Aalborg 

Ring 70 10 10 77 · bravotours.dk

En rundrejse med Bravo Tours
- er ikke bare en rejse rundt i verden.

Det er en rejse fyldt med oplevelser og ekspertviden, du ikke kan læse om i en bog eller 
søge dig til. Det er oplevelser, du kun kan få, fordi vore rejseledere bor ude i 

verden og kender rejsen bedre end deres egen bukselomme.

Bali

Bangkok, Thailand

Halong · Vietnam

Kina

Caribien Afrika

Burma

Sydafrika

Afrika


