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MJANMA
JANGONA – BAGANA – POPA KALNS – MANDALAJA – MINGUNA – HEHO – PINDAJA – INLES
EZERS– JANGONA
8 dienas / 7 naktis

JANGONA
Ierašanās Mjanmas galvaspilsētā Jangonā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi,
transfērs uz viesnīcu. Neliela atpūta. Apskates ekskursija pa pilsētu, apmeklējot
1.diena pilsētas koloniālo daļu, Sules pagodu, Buda Čautaji statujas un Karavaika
karalisko

baržu

Kandodžas

ezerā.

Ekskursija

pa

tempļa

kompleksu

Viesnīca
Jangonā

Švedagonu, kuras augstums sasniedz 98 m un pārklātu ar zelta kopējo svaru
60 tonnas. Nakts Jangonā.
JANGONA – BAGANA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Jangona – Bagana. Ierašanās
Baganā, transfērs uz viesnīcu. Ekskursija pilsētā, apmeklējot svarīgākās
pagodas un tempļus – Shwezigon pagoda (11.gs. uzcēlis karalis Anawrahta),
Ku Byauk Gyi templis (slavens ar grezniem sienu gleznojumiem), Khay Min
2.diena Ga

templis

(no

tempļa

paveras

pasakaini

skati

uz

apkārtesošajiem

pieminekļiem), Ananda templis (templis glabā četras iespaidīgas Budas
statujas).

Pēcpusdienā

apmeklēsiet

amatnieku

darbnīcu

vietējā

Viesnīca
Baganā

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 – POPA KALNS – BAGANA
*Pēc izvēles (par papildus samaksu) saulrieta laikā ir iespējams doties
pasakainā izbraucienā ar gaisa balonu. Brauciens ilgst mazāk par stundu, bet tā
laikā būs iespējams vērot iespaidīgas ainavas, kuras veido tūkstošgadu senas
3.diena pagodas un tempļi, kā arī Ayeyarwaddy upe.
Brokastis. Brauciens uz Popa kalnu – neaktīvs vulkāns – kas tiek uzskatīts par

Viesnīca
Baganā

svētu. Uz kalna atrodas svētnīca, kas veltīta dabas svētajiem gariem. Līdz
kalna virsotnei būs iespējams uzkāpt pa 777 pakāpieniem. Atgriešanās viesnīcā
Baganā.
BAGANA – MANDALAJA – MINGUNA – MANDALAJA
Brokastis viesnīcā. Transfērs lidostā. Lidojums uz Mandalaju. Ekskursija
Mingunā. 1790. gadā karalis Bodopaja sāka būvēt Mingunā vislielāko templi
4.diena pasaulē. Trīsdesmit gadu laikā viņš bija uzbūvējis tikai viņas pamatus. Ja tā
būtu piecelta, tās augstums būtu simt metru augsts. Pēc karaļa nāves viņa
mantinieki nemēģināja turpināt celtniecību, bet drīz zemestrīce daļēji sagrāva
milzīgo būvi, kuras izskats izsauca Bībeles leģendu par Bābeles torni. Pirms
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Viesnīca
Mandalajā
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tempļa, ko ieskāva daži mazāki un elegantāki tempļi, izvietojās divi milzīgi
lauvas, arī zemestrīce. Mingunā ir arī savs “Carj-zvans”, kas gandrīz neietekmē
Maskavas (tas sver 90 tonnas), bet atšķirībā no Maskavas, “spēkā esošais”. Var
ienākt zvanu tornī un no iekšpuses iesist viņam ar dūri. Pa Mingunu un apkārtni
ceļo uz ratiem, kurus noslēdz vērši – tā arī ir savdabīga tūrisma atrakcija. Tālāk
ekskursija uz vēl vienu Aivas galvaspilsētu. Viņu sauc par Ratanapuru “dārgakmeņu pilsētu”. Aiva 1364. gadā uzbūvēja Tadobinbvas karali mākslīgā
salā kanālā, izraka ar rokām daudzus darbiniekus un apvienoja Meitnjū un
Iravadi upes. Galvaspilsēta pastāvēja līdz 1841. gadam. Karaļi Aivi bija spējuši
izveidot impēriju CentrālBirmā, kas bija izjukusi pēc Bahana krišanas, kas
neatradās

pirms

Kublaivhana

pavēles.

Mūsu

ceļojuma

turpināšana

uz

Sagapingu. Sahinas kalnā tika uzcelti daudzi klosteri, tempļi un pagads. Uz
svētnīcām jāiet kājām, augšup pa akmens pakāpieniem. Parasti tūristus pavada
jaunie tirgotāji, kas pārdod busus un smalkās somas, kas veidotas no kauliem,
kas atgādina arbūzu. Templī valda vēss klusums, klusums un miers. No
dievnama terases paveras brīnišķīgs skats uz daudziem kilometriem okupāciju.
Mežus, mežus, zelta jumtus un tempļus, klosterus te un tur. Vietējās akācijas
ar lieliem sarkaniem ziediem papildina Visuma harmonijas ainu. Sagings ieved
ieročus īpašā stāvoklī.Transfērs uz viesnīcu, nakts Mandalajā.
MANDALAJA – AMARAPURA – HEHO – PINDAJA – INLES EZERS
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
5.diena Budas statuju kolekciju. Transfērs uz lidostu. Lidojums Mandalaja – Heho.
Ierodoties

Heho,

ceļu

turpināsiet

līdz

Pindajai.

Pindajā

apmeklēsiet

Viesnīca
Inlē

kaļķakmens alu, kura veidota no daudziem labirintiem un tajā atrodas vairāk
nekā 8000 Budas statuju. Turpināsiet ceļu līdz Inles ezeram, kas ir viens no
Mjanmas populārākajām apskates vietām. Inles ezerā atrodas vairāki peldošie
ciemi. Transfērs uz viesnīcu, nakts Inlē.
INLES EZERS
Brokastis. Ekskursija pa Inles ezeru. Būs iespējams apskatīt, kā vietējie
6.diena

zvejnieki noķer ikdienas lomus, kā arī apskatīsiet peldošos dārzus un ciemus.

Viesnīca

Apmeklēsiet Ywama peldošo ciemu, kurā tiek rīkots tirgus. Apskatīsiet Phaung

Inlē

Daw Oo pagodu, aušanas ciemu Inpawkhon, kā arī klosteri, kurš glabā senas
Budas statujas. Atgriešanās viesnīcā, nakts Inlē.
INLES EZERS – HEHO – JANGONA
7.diena Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Heho – Jangona. Ierodoties Jangonā,
transfērs uz viesnīcu.
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Viesnīca
Jangonā
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8.diena

JANGONA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums mājup.

Cena par 1 personu, USD:
Viesnīca

SGL

DBL

3*

1934

1643

4*

4035

3423

5*

4345

3635

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;
- starptautiskās lidostas nodoklis;
- dzeramnaudas gidiem un šoferiem;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi.
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