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MJANMAS DĀRGUMI
JANGONA – BAGANA – POPA KALNS – MANDALAJA – MINGUNA – AVA – AMARAPURA – PINDAJA –
INLES EZERS – INN DEIN – HEHO - JANGONA
10 dienas / 9 naktis

JANGONA
Ierašanās Mjanmas galvaspilsētā Jangonā. Lidostā tikšanās ar firmas
pārstāvi, transfērs uz viesnīcu. Neliela atpūta. Jangona tiek uzskatīta par
dienvidaustrumu Āzijas tīrāko pilsētu – tīrs gaiss, zaļi parki un dārzi – un tā
tas patiešām arī ir. Pateicoties ilgadējai izolācijai no apkārtējās pasaules,
Jangona ir saglabājusi savu savdabīgo un kolorīto kultūru un vēstures
1.diena liecības.

Ekskursija Jangonā. Apmeklēsiet pilsētas centru, kas celts

koloniālajā stilā, pirms vairāk nekā 2000 gadiem celto Sule pagodu, 70 m

Nakts
viesnīcā

garo guļošā Budas statuju Chauk Htat Gyi. Pēcpusdienā apskatīsiet
slaveno Shwedagon pagodu, kas ir viena no svētākajām vietām Mjanmā.
Pagoda sasniedz gandrīz 110 m augstumu un ir noklāta ar simtiem zelta
plāksnēm, kā arī ir rotāta ar 4531 dimantiem. Transfērs uz viesnīcu, nakts
Jangonā.
JANGONA – BAGANA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Jangona – Bagana. Ierašanās
Baganā, transfērs uz viesnīcu. Ekskursija pilsētā, apmeklējot svarīgākās
pagodas

un

Anawrahta),
2.diena

tempļus
Ku

–

Byauk

Shwezigon
Gyi

pagoda

templis

(11.gs.

(slavens

ar

uzcēlis

karalis

grezniem

sienu

gleznojumiem), Khay Min Ga templis (no tempļa paveras pasakaini skati

Nakts

uz apkārtesošajiem pieminekļiem), Ananda templis (templis glabā četras

viesnīcā

iespaidīgas Budas statujas). Pēcpusdienā apmeklēsiet amatnieku darbnīcu
vietējā ciemā Myinkaba. Kā arī apmeklēsiet 1059.gadā celto Manuha
templi, unikālo smilšakmens pieminekli – Nanbaya templi, senajiem sienu
gleznojumiem bagāto templi Myingaba Gu Byaukgyi. Transfērs uz
viesnīcu, nakts Baganā.
BAGANA
Brokastis. Transfērs uz Min Nan Thu ciemu. Apmeklēsiet Tayokepyay
templi, Phaya Thone Zu templi, Nandamanya templi, kas ir slavens ar
3.diena

13.gadsimta

iespaidīgiem

sienu

gleznojumiem.

Apmeklēsiet

vietējās

saimniecības Baganas tuvumā. Tālāk dosieties izbraucienā ar laivu pa

Nakts
viesnīcā

Ayeyarwaddy upi līdz nonāksiet pie Nat Htaung klostera. Nat Htaung ir
1781.gadā celts koka klosteris, kas slavens ar grezniem kokgriezumiem un
Budas statuju kolekciju. Atgriešanās viesnīcā, nakts Baganā.
4.diena BAGANA – POPA KALNS – MANDALAJA
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*Pēc izvēles (par papildus samaksu) saulrieta laikā ir iespējams doties

viesnīcā

pasakainā izbraucienā ar gaisa balonu. Brauciens ilgst mazāk par stundu, bet
tā laikā būs iespējams vērot iespaidīgas ainavas, kuras veido tūkstošgadu
senas pagodas un tempļi, kā arī Ayeyarwaddy upe.
Brokastis. Brauciens uz Popa kalnu – neaktīvs vulkāns – kas tiek uzskatīts
par svētu. Uz kalna atrodas svētnīca, kas veltīta dabas svētajiem gariem.
Līdz kalna virsotnei būs iespējams uzkāpt pa 777 pakāpieniem. Tālāk ceļu
turpināsiet līdz Mandalajai. Ierodoties Mandalajā, transfērs uz viesnīcu.
MANDALAJA – AMARAPURA – MANDALAJA
Brokastis. Brauciens līdz Amarapurai. Apmeklēsiet slaveno budistu klosteri
Mahagandayon, kurā dzīvo un mācās vairāk nekā 1000 mūki. Apskatīsiet U
Bein tīkkoka tiltu, kurš tika uzcelts 1782.gadā – laikā, kad Amarapura bija
karalistes galvaspilsēta. Apmeklēsiet Bagaya klosetri, kurš glabā lielisku
Budas statuju kolekciju. Ceļā uz Mandalaju piestāsiet vietējā zīda aušanas
darbnīcā.
5.diena

Pēcpusdienā

apmeklēsiet

Mahamuni

pagodu,

kura

glabā

iespaidīgu Budas statuja, kas noklāta ar biezām zelta plāksnēm. Turklāt ar

Nakts

zeltu šo statuju pārklāj paši ticīgie, un tādēļ katru gadu zelta virsma pieaug

viesnīcā

par 15cm. Lai nepieļautu statujas deformāciju, mūki katru dienu tīra Budas
zobus un seju, ik pa laikam arī visu statuju.

Apmeklēsiet zelta plākšņu

izgatavošanas darbnīcu. Paviesosieties vienā no izcilākajiem klosterī valstī
– Shwe Nan Daw Kyaung klosterī, kas ir lielisks tradicionālo koka ēku
paraugs. Apmeklēsiet

Kuthadow pagodu, kas glabā pasaulē lielāko

grāmatu, kura sastāv no 729 marmora plāksnēm ar iegravētiem budisma
svētajiem rakstiem. Transfērs uz viesnīcu, nakts Mandalajā.
MANDALAJA – MINGUNA – AVA – SAGAINGA – MANDALAJA
Brokastis. Brauciens ar laivu pa Irrawaddy upi. Pēc 45 minūšu ilga
brauciena piestāsiet Mingunā, kas reiz bijusi karalistes galvaspilsēta.
Apskatīsiet Mingunas zvanu, kurš tiek uzskatīts par lielāko pasaulē, kā arī
6.diena

apmeklēsiet skaisto Hsinbyume pagodu.

Nakts

Brauciens ar laivu līdz bijušajai karalistes galvaspilsētai Ava. Tālāk ceļu

viesnīcā

turpināsiet zirga pajūgā līdz Nanmyint sargtornim. Apmeklēsiet Maha
Aungmye

Bonzan klosteri

un

Bargayar

klosteri,

kas

slavens

ar

greznajiem kokgriezumiem. Tālāk dosieties uz Sagainga kalniem, saulrieta
vērošana. Transfērs uz viesnīcu, nakts Mandalajā.
MANDALAJA – HEHO – PINDAJA – INLE EZERS
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Mandalaja – Heho. Ierodoties Heho,
7.diena ceļu turpināsiet līdz Pindajai. Pindajā apmeklēsiet kaļķakmens alu, kura
veidota no daudziem labirintiem un tajā atrodas vairāk nekā 8000 Budas
statuju. Apmeklēsiet amatnieku darbnīcu, kurā tiek ražots papīrs no zīdkoka.
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Turpināsiet ceļu līdz Inles ezeram, kas ir viens no Mjanmas populārākajām
apskates vietām. Inles ezerā atrodas vairāki peldošie ciemi. Transfērs uz
viesnīcu, nakts Inlē.
INLE EZERS – INN DEIN
Brokastis. Brauciens ar motorlaivu pa Inle ezeru līdz In Dein ciemam.
8.diena Pastaiga ciemā, apskatīsiet vietējo skolu, kā arī apmeklēsiet skatu laukumu,
no kura paveras lieliska ainava uz Inle ezeru. Atgriešanās viesnīcā, nakts

Nakts
viesnīcā

Inlē.
INLE EZERS – JANGONA
Brokastis. Ekskursija pa Inles ezeru. Būs iespējams apskatīt, kā vietējie
zvejnieki noķer ikdienas lomus, kā arī apskatīsiet peldošos dārzus un ciemus.
9.diena Apmeklēsiet Ywama peldošo ciemu, kurā tiek rīkots tirgus. Apskatīsiet
Phaung Daw Oo pagodu, aušanas ciemu Inpawkhon, kā arī klosteri, kurš
glabā senas Budas statujas. Pēcpusdienā transfērs uz lidostu. Lidojums Heho
– Jangona. Ierodoties Jangonā, transfērs uz viesnīcu.
10.diena

JANGONA
Brokastis. Brīvais laiks šopingam. Transfērs uz lidostu. Lidojums mājup.

Ceļojuma cena par 1 personu, USD:
Viesnīca,*

SGL

DBL

3*

2955

2390

4*

4180

2980

5*

4309

3024

Ceļojuma cenā iekļauts:
- nakšņošana izvēlētās kategorijas viesnīcās;
- brokastis;
- vietējie lidojumi;
- komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;
- ceļojuma programmā minētās ekskursijas;
- angļu valodā runājoša vietējā gida pakalpojumi.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
- lidojums Rīga – Jangona – Rīga;
- Mjanmas vīza;
- pusdienas vai vakariņas;
- dzeramnaudas gidiem un šoferiem;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi.
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