
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

την Qatar Airways  

 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

εξωτερικού 

 Επτά  (7) διανυκτερεύσεις με πρωινό 

καθημερινά 

 Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό. 

 Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ. 

              

              

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίου: €330 περίπου 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 Bίζα εισόδου στη Βιρμανία 50 €  

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την μεγαλύτερη πόλη της Βιρμανίας, την Γιανγκόν ή 
Ρανγκούν, όπως ήταν η παλαιότερη ονομασία της. Η Γιανγκόν 
ήταν πρωτεύουσα της χώρας μέχρι τις 6/11/2005. Σημερινή 
πρωτεύουσα είναι η Νέι Πι Ντο (Naypyidaw), μια νέα πόλη που η 
κατασκευή της ξεκίνησε το 2002. Το όνομα της νέας αυτής πόλης 
ανακοινώθηκε στις 27/03/2006 και σημαίνει "βασιλική πόλη του 
ήλιου". Άφιξη , μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπαγκάν, γνωστή 
ως «η πόλη με τις 4.000 παγόδες». Μέσα σ' ένα πραγματικά 
υποβλητικό τοπίο, παγόδες, μοναστήρια, ναοί, οβελίσκοι και 
άλλα επιβλητικά κτίσματα της αρχαίας πολιτείας, κάθε μεγέθους 
και εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, υψώνουν τις αιχμές τους στον 
ουρανό και αφηγούνται στον έκπληκτο επισκέπτη το ιστορικο-
θρησκευτικό παρελθόν της χώρας, συνιστώντας ένα απέραντο 
υπαίθριο μουσείο. Η πόλη υπήρξε για 230 χρόνια η πρωτεύουσα 
του πρώτου βασιλείου της Βιρμανίας και ο αρχαιολογικός της 
χώρος αποτελεί τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε 
τις μνημειώδεις παγόδες Ananda, Dhammayangyi, Thabbinyu, 
Gawdawpalin, Bu Phaya, Manuha και Shwezigon. 
Διανυκτέρευση. 
 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μανταλέι, το 
σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της χώρας και τελευταία 
βασιλική πρωτεύουσα της Βιρμανίας πριν από την κατάληψή της 
από τους Βρετανούς το 1885. Η διαμονή μας εδώ θα μας φέρει 
κοντά σε θαυμαστά έργα της ιστορίας και του πολιτισμού της 
χώρας Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

Σήμερα θα επισκεφθούμε την αρχαία πρωτεύουσα της Μιανμάρ, 
την Αμαραπούρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή των 1.000 μοναχών που 
ζουν στο μοναστήρι Μαχαγκανταγιόν, καθώς και ένα 
εργοστάσιο ύφανσης μεταξιού. Νοτιοδυτικά του Μανταλέι 
βρίσκεται η παγόδα Μαχαμούνι, ένας από τους σημαντικότερους 
τόπους προσκυνήματος των βουδιστών. Αργότερα  θα 
πλεύσουμε με βάρκα για μία ώρα στον υδάτινο δρόμο του 
Ιραουάντι για να φθάσουμε στο Μινγκούν. Σκηνές της 
καθημερινής ζωής των ντόπιων θα εκτυλίσσονται μπροστά μας 
καθ’ όλη τη διαδρομή, δίνοντάς μας μαθήματα απλότητας και 
ομορφιάς. Εδώ θα δούμε την ύψους 50μ. μισοτελειωμένη στούπα 
και την μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου. Πολύ κοντά βρίσκεται 
η μοναδικής αρχιτεκτονικής παγόδα Myatheindan. Η επίσκεψή 
μας στους θησαυρούς της βουδιστικής κληρονομιάς συνεχίζεται 

Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο 
σε δίκλινο 

 
ΓΙΑΝΓΚΟΝ 

 
Parkroyal Hotel 4* 

Από 2.260 € 

 
ΜΠΑΓΑΝ 

 

Myanmar 
Treasure Resort 4* 

ΜΑΝΤΑΛΕΙ 
Hilton  Hotel 4* 

 

ΛΙΜΝΗ 
ΙΝΛΕ 

Amata Garden 
Resort  4* 

 



 

 

 

με την παγόδα Kuthodaw, όπου θα δούμε το μεγαλύτερο βιβλίο 
του κόσμου, καθώς και το μοναστήρι Shwenandaw, όπου θα 
θαυμάσουμε το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής του ξύλου τικ και της 
ξυλογλυπτικής του 19ου αιώνα. . 
 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χέχο. Άφιξη και οδική 
αναχώρηση για Πιντάγια, όπου θα περιηγηθούμε στις μοναδικές 
σπηλιές της με τα εννέα χιλιάδες αγαλματίδια του Βούδα. Τα 
αγαλματίδια αυτά είναι ένα δείγμα της βαθιάς πίστης των 
Βιρμανών, οι οποίοι τα έχουν τοποθετήσει εκεί στο πέρασμα των 
αιώνων. Θα συνεχίσουμε για τη λίμνη Ίνλε, που πλαισιώνεται από 
ψηλούς λόφους και από χωριά χτισμένα πάνω σε πασσάλους. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 
 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μία "κρουαζιέρα" στην 
λίμνη Ίνλε, που είναι γνωστή για τους υδρόβιους υακίνθους, οι 
οποίοι βοηθούσαν τις φυλές που ζουν εκεί να δημιουργήσουν 
τους πλωτούς τους κήπους. Οι άνθρωποι εδώ έχουν αναπτύξει 
τον δικό τους μοναδικό τρόπο κωπηλασίας. Οι "κωπηλάτες του 
ποδιού" αλιεύουν δίπλα μας τα αναρίθμητα είδη ψαριών του 
ποταμού με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Στο χωριό Inn Paw 
Khone θα δούμε τους ντόπιους να υφαίνουν μετάξι σε 
αργαλειούς. Θα επισκεφθούμε επίσης την πιο σεβάσμια παγόδα 
της λίμνης Phaungdaw Oo και το μοναστήρι-μουσείο Nga Phe 
Kyaung με την αριστοτεχνικά σμιλευμένη ξυλόγλυπτη είσοδο, ενώ 
θα απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα από το ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 
 

Θα αφήσουμε πλέον σήμερα την λίμνη Ίνλε και θα μεταβούμε στο 
Χέχο, απ΄ όπου θα πετάξουμε για την Γιανγκόν. Άφιξη , μεταφορά 
και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
 

  
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη από την 
οκταγωνική παγόδα Sule, που βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου 
της Γιανγκόν. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην αγορά Scott για 
να βρεθούμε ανάμεσα σε μία τεράστια ποικιλία αναμνηστικών 
από τη Βιρμανία - κοσμήματα, υφάσματα και πολύτιμους λίθους. 
Η περιήγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας στην παγόδα 
Shwedagon, ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου. 
Εδώ είναι η πνευματική καρδιά της πόλης. Προσκυνητές 
ταξιδεύουν βδομάδες ολόκληρες για να φθάσουν στον πιο ιερό 
Ναό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. 


