אדמה מסעות וטיולים
מיאנמר (בורמה)
 14יום לארץ הזהב
בהדרכת גליה דור
הבריטים קראו לה בורמה ,אך בפי תושביה היא נקראת מיאנמר .זוהי "ארץ הזהב" והיא נקראת כך
בשל מרבצי המחצבים העשירים שבאדמותיה ,ססגוניות תושביה והעושר התרבותי הגדול שאצור בדתה
ואמונותיה .מסע למיאנמר הוא מסע אל הזמן האבוד של דרום-מזרח אסיה .מסע אל האדיקות
הבודהיסטית ,פגודות מוזהבות ,בירות עתיקות ,הרי-געש כבויים ,אגמים חבויים ושבטים ססגוניים.
נפתח את מסענו בביקור בינגון שבה נראה את פגודת שוודאגון המרהיבה .נמשיך לאגן נהר האירוואדי,
המהווה ערש התרבות הבורמזית .נבקר במנדאליי  -בירת בורמה עילית ,נמשיך לבגאן  -עיר המקדשים
המרשימה .נבקר אצל שבטי ההרים ונקנח באגם אינלה שבמערב מדינת שאן.

חזרה 3 :פבר'

יציאה 21:ינו'

תכנית הטיול
ימים  1-2תל אביב -בנגקוק – ינגון
ימים ב'-ג'  21-22ינו' נצא בטיסה לעבר בנגקוק ,אליה נגיע למחרת בצהריים ונמשיך לעבר ינגון ,אליה נגיע
בשעות הערב .לאחר השלמת סידורי המעבר נסע למלוננו.

יום  3ינגון
יום ד'  23ינו' ינגון (בעבר רנגון) היא עיר בת  5מליון נפש ההופכת בהדרגה מעיר מנומנמת לכרך אסייתי
מודרני .נתחיל את סיורנו בעיר ונבקר בבית הכנסת ובנמל .אחה"צ נבקר בפגודת שוודאגון
השוכנת על גבעה גבוהה -זהו קומפלקס מקדשים עצום ואחד היפים ביותר בעולם
הבודהיסטי כולו .הלינה בינגון.

ימים  4-5שבטי ההרים
ימים ה'-ו'  24-25ינו'

נצא בטיסה צפונה .הימים הקרובים יוקדשו לשבטי ההרים  -בכללם שבטי פ-או ושאן  -נטייל
בין שדות ונבקר בכפרים ,נציץ לחצרות ובתים ונפגוש את הפסיפס השבטי המורכב המאכלס
את המרחב שבין אגן נהר האירוואדי לאגן נהר הסאלווין .הלינה באחת העיירות שבדרך.

ימים  6-7אגם אינלה
שבת – א'  26-27ינו'

נצא בנסיעה ושייט לעבר אגם אינלה ,שהתפרסם בזכות השיטה המיוחדת של המקומיים
להשיט את סירותיהם (בעזרת הרגליים) ,ובזכות הגנים הצפים ,שבהם מגדלים ירקות על
המים .הימים הקרובים יוקדשו לאגם וסביבותיו :נשוט באגם ,בין סירות דייגים קטנות ,בתי-
כלונסאות ושדות צפים .נבקר בכפרים ,בשווקים ובמקדשים כולל קומפלקס מקדשי אינדאין
ונטייל ברגל בנופי האגם .הלינה על שפת אגם אינלה .

יום  8פינדאיה  -מנדאליי
יום ב'  28ינו'

נצא בנסיעה לעבר לפינדאיה .נבקר ב"מערת פגודת הזהב" .לתוך מערת נטיפים טבעית,
הוכנסו אלפי פסלים של הבודהא שנתרמו על ידי צליינים מכל רחבי מיאנמר .בתום הסיור
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נסע לשדה התעופה של ההו ונצא בטיסה למנדאליי .הלינה במנדאליי.

יום  9מנדאליי
יום ג'  29ינו' מנדאליי ,בירת בורמה עילית .העיר הוקמה מתוך כוונה להופכה לבירת העולם הבודהיסטי
והייתה גם העיר ממנה שלטו הבריטים על בורמה .זו עדיין עיר חשובה מאוד מבחינה דתית
ואומנותית .בימים הקרובים נצא לסיורים בעיר וסביבותיה .נסע אל אמראפורה לטיול בגשר
העץ הארוך ביותר בעולם ( 1,200מ') ,נבקר במקדש מאהאמוני ,פגודת קוטדאו ,מקדש
הזהב ונצפה בנזירים באחד המנזרים בעיר .הלינה במנדאליי.

ימים  10-11בגאן
ימים ד'-ה'  30-31ינו' נצא בטיסת בוקר לעבר בגאן .בתקופת "תור הזהב" שלה (בין המאה ה 11-למאה ה,)13-
הייתה בגאן בירת בורמה עילית .באותה תקופה נבנו במקום אלפי פגודות  -חלקן נהרס
במרוצת הזמן .הפגודות ,חלקן יצירות מופת באמנות ובארכיטקטורה ,הקנו לבגאן מעמד של
אחד האתרים היפים ביותר בדרום-מזרח אסיה .חלק מהן שוקם וחזר להיות פעיל .נקדיש
את היום לטיולים בבגאן ,ברגל וברכב .נבקר במקדשים הנאים ,בכללם מקדש אנאנדה
ובפגודת שווזיגון .בשני הלילות הלינה בבגאן.

ימים  12-14סלע הזהב – ינגון – בנגקוק – תל אביב
ימים ו'-א'  1-3פבר' נצא בטיסת בוקר לעבר ינגון ונמשיך בנסיעה לעבר סלע הזהב .הסלע שניצב על מצוק הוא
אחד מאתרי הצליינות החשובים ביותר במיאנמר כולה .נעלה להר יחד עם הצליינים הרבים
ונצפה בטקסים הנערכים לכבודו .נלון במלון פשוט במעלה ההר .למחרת ,נחזור בנסיעה
לינגון .בשעות הערב נצא בטיסות דרך בנגקוק לתל אביב .נחיתה צפויה בתל אביב ,בשעות
הבוקר של היום ה 3( 14-פבר').

מחיר לאדם בחדר זוגי ,כולל מסי נמל 4,598 :דולר
המחיר כולל









טיסות בינלאומיות וארבע טיסות פנימיות כמפורט בתכנית הטיול.
מסי נמל והיטלי דלק ,כמפורט ב"מחיר הטיול" לעיל.
לינה :בתי מלון מדרגת דה לוקס ,דרגה ראשונה ובמקומות הקטנים ,הטוב בנמצא.
כלכלה :חצי פנסיון  -ארוחות בוקר וערב יומיות.
תחבורה :אוטובוס ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית.
הדרכה :מדריך מצוות "אדמה  -מסעות וטיולים" ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית.
דמי כניסה :לאתרים המפורטים בתכנית.
תשר :לנותני השירותים השונים.

המחיר אינו כולל






תוספת ליחיד בחדר בסך 795 :דולר
אשרות כניסה :נדרשת אשרת כניסה לבורמה .ניתן להוציא את האשרה באופן מקוון באתר:
 .https://evisa.moip.gov.mmיש להצטייד בדרכון בתוקף למינימום  6חודשים מיום היציאה ,ותמונות דרכון
סרוקה (התמונה חייבת להיות עדכנית ,על רקע לבן ולמרכיבי משקפיים ,תמונה ללא משקפיים) .העלות הינה 50
דולר .התשלום הינו באתר באמצעות כרטיס אשראי .לחילופין ,ניתן להוציא את האשרה באמצעות משרדנו בעלות
של  75דולר.
מים מינרלים ושתייה בארוחות
ביטוח רפואי :על הנוסע לעשות ביטוח בריאות ומטען .הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם
למטייל במהלך הטיול (ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן).
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