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Velkommen til Myanmars top 5
Vi har sammensat denne rejse til jer, der higer efter at opleve Myanmars absolutte højdepunkter, og som sam-
tidig gerne vil slappe af på en vidunderlig tropestrand, når man nu har taget den lange flyvetur ud i verden. 
Myanmar er fyldt til bristepunktet med kulturelle og historiske højdepunkter, og på denne rejse kon-
centrerer vi os om Top 5: Yangon, Bagan, Mandalay, Inlesøen og landets bedste strand, Ngapali - let 
tilgængelige steder man som minimum skal se, første gang man rejser til Myanmar. Der er stor sand-
synlighed for, at man får lyst til at vende tilbage og udforske mere af Myanmar.

I Yangon skal vi opleve Shwedagonpagoden, måske verdens smukkeste helligdom og et meget 
levende sted, hvor burmeserne kommer for at tilbede Buddha og frekventere de højere mag-
ter, før de skal træffe vigtige beslutninger. Pagodens relikvie er fem hår fra Buddhas hoved, og 
selve stupaen er dækket af et tykt lag guld, diamanter og andre ædelsten. I vil aldrig glemme 
et besøg ved Shwedagon!

I Bagan cykler vi mellem tusindvis af templer på den store slette, hvor kongerne omkring år 
1000 kappedes om at bygge størst, og vi kommer til at forstå til fulde, hvorfor Marco Polo 
i sin dagbog beskrev stedet som ”verdens flotteste syn”.

Rejsen går videre til Mandalay, landets religiøse centrum, hvor vi besøger gyldne templer, 
gamle kongebyer og den ikoniske U-Bein-teaktræsbro.

Endelig er det den billedskønne Inlesø, der får os til at snappe efter vejret. Her bor befolkningen 
på pæle i søen og dyrker grøntsager i flydende haver, og fiskerne står på ét ben, bogstaveligt talt 
på gyngende grund i deres slanke kanoer - en præstation, som selv de dygtigste balletdansere vil 
have svært ved at gentage. Hele vejen rundt fortæller vores dygtige danske rejseleder vidt og bredt om historien, 
kulturen og om livet og udfordringerne i nutidens Myanmar.

Efter mange oplevelser flyver I ud til Ngapali ved Den Bengalske Bugt for at slappe af på egen hånd ved en perfekt 
hvid autentisk sandstrand, som stadigvæk er uspoleret. I snorkler i det klare vand, går ture i vandkanten og spiser 
fisk og skaldyr, som de lokale fiskere henter ind til grillen hver eneste dag.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Yangon 
 Vi flyver fra København til Yangon via et kort stop i Bangkok med  
 Thai Airways.

Dag 2. Ankomst til Yangon, besøg i Shwedagonpagoden 
 Introduktion til hovedstaden gennem togtur med cirkellinjen og   
 udsigt til autentisk hverdagsliv. Besøg i Shwedagonpagoden, en af  
 verdens smukkeste helligdomme med masser af liv.

Dag 3. Yangon - Bagan, cykeltur mellem templer 
 Vi flyver til Bagan og stiger straks op på cyklen for at opleve nogle  
 af Baganslettens tusindvis af templer, af Marco Polo beskrevet som  
 "verdens flotteste syn".

Dag 4. Bagan, flere templer og solnedgang på floden 
 Vi genoptager cykelturen blandt nogle af verdens mest impone-  
 rende templer. Sidst på eftermiddagen sejler vi ud på Ayarwaddy- 
 floden for at opleve en stemningsfuld solnedgang.

Dag 5. Bagan - Mandalay, ad Ayarwaddyfloden 
 Turen til Mandalay foregår delvist på båd ad den legendariske Ayar- 
 waddyflod med udsigt til hverdagens aktiviteter langs flodbredden  
 og på husbåde, hvor familier lever og arbejder.

Dag 6. Mandalay, Amarapura og U-Bein-broen 
 Op før det bliver lyst for at se munkene indsamle almisser fra den  
 gavmilde befolkning. Herefter besøg i Mahamunipagoden, hvor   
 buddhafiguren får børstet tænder af munkene hver dag, og videre til  
 den gamle kongeby Amarapura. Besøg hos håndværkere, der arbej- 
 der med bladguld, og gåtur på den imponerende teaktræsbro U-Bein.

Dag 7. Mandalay - Inlesøen 
 Vi kører op på Shanplateauet på vej til Nyaung Shwe, porten til   
 Inlesøen, og indlogerer os i den hyggelige by.

Dag 8. Inlesøen, sejltur rundt på søen og besøg ved Inn Thein 
 Dagsudflugt til Inn Thein, det godt gemte kompleks af pagoder og  
 mosbegroede stupaer. Besøg i væveri samt flydende marked, her  
 mærker man kulturen og historien.

Dag 9. Inlesøen, flydende haver og sejltur i små kanoer 
 Vi bevæger os gennem de flydende haver og ser nærmere på de  
 smukke landsbyer på pæle. Besøg ved den hellige Paungdaw- 
 Oo-pagode. Om eftermiddagen arrangerer vi tomandsbåde, hvor vi  
 bliver roet rundt under husene – uden brug af motor. En vidunderlig  
 måde at slutte dagen af på.

Dag 10. Inlesøen - Ngapali Beach 
 Jeres rejseleder følger jer til lufthavnen i Heho, hvorfra I flyver til  
 Thandwe. Efter en kort køretur er I fremme ved Ngapali-stranden,  
 hvor I indkvarteres på et dejligt hotel direkte på stranden.

Dag 11-13. Ngapali Beach, afslapning ved stranden 
 Nyd dagene ved Myanmars bedste og mest kendte strand. I kan 
 snorkle fra stranden mellem spændende fisk og koraller, og om   
 aftenen spiser I fremragende mad i de små restauranter på stranden.

Dag 14. Ngapali Beach og hjemrejse 
 God tid på stranden inden hjemrejsen begynder med fly til Yangon  
 og derfra videre til Bangkok og København

Dag 15. Ankomst til Danmark

Yangon - Bagan - Mandalay 

- Nyaung Shwe, Inlesøen 

- Ngapali-stranden

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 12-24 deltagere
•  Myanmars top 5 seværdigheder
•  Afslapning ved Ngapali, landets bedste strand
•  Dansk rejseleder

!
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SHWEDAGONPAGODEN I YANGON

Forbered jer på en oplevelse af de helt store, 
når I besøger Shwedagon-pagoden i Yangon 
fra det 13. årh., som vi anser for at være en af 
verdens største seværdigheder. Pagoden sum-
mer af liv, når lokale Yangon-borgere og pil-
grimme konsulterer de mange skrifter og sta-
tuer for at finde svar på livets store spørgsmål.

Det 100 meter høje guldbelagte spir bliver ube-
skrivelig smuk, når solens stråler rammer den. 
Spirret er i øvrigt dekoreret med tusindvis af 
diamanter, rubiner og andre ædelsten.
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Dag 1. Danmark - Yangon 
Vi flyver med Thai Airways og forlader Køben-

havns Lufthavn midt på eftermiddagen. Når vi 

har nået marchhøjde, kan vi læne os tilbage 

i sædet, se en film og spise et måltid mad, 

inden vi forhåbentligt falder i søvn. Mad og 

drikkevarer er naturligvis gratis om bord.

Dag 2. Ankomst, byrundtur med 
Shwedagonpagoden
Efter et flyskift i Bangkok, Thailand, ankom-

mer vi til Yangon, Myanmars største by og 

tidligere hovedstad. Vi går straks i gang med 

programmet og kører til hovedbanegården for 

at stige ombord på Cirkel-linjen – et søvnigt 

og charmerede tog, der kører rundt om byen 

i et af Myanmars eneste svar på offentlig 

transport. Her kommer vi tæt på burmeserne 

på en sjov og autentisk måde. Vi tager med 

toget i en god halv time, hvorefter vores bus 

henter os.

Vi kører til hotellet for at stille vores kufferter 

og tjekke ind, hvis det er muligt, og heref-

ter spiser vi en tiltrængt frokost – vores før-

ste møde med det spændende burmesiske 

køkken. Herefter venter intet mindre end en 

af verdens allerstørste seværdigheder – den 

prægtige Shwedagonpagode, som er Myan-

mars helligste sted. 

Den primære stupa er næsten 110 meter høj 

og dækket af 5 tons guld. Den øverste del er 

herudover beklædt med 4.431 diamanter - 

den største af dem i svimlende 72 karat – og 

inde i pagoden ligger relikvier som en hårlok 

fra Buddhas hoved.  

Legenden siger, Shwedagon blev bygget 

for 2500 år siden, og hele templet syder af 

liv. Overalt ses de rødklædte munke mellem 

menige burmeserne, der også hjælper til med 

vedligeholdelsen. 

Her kommer de for at få svar på nogen af 

livets store spørgsmål. Her 

dyrkes diverse ritualer, før 

vigtige beslutninger om for 

eksempel ægteskab og job-

skifte kan træffes. Et besøg 

ved Shwedagonpagoden er 

en intens og uforglemme-

lig oplevelse med masser 

af gode fotomuligheder og 

den perfekte begyndelse på 

vores eventyr i Myanmar.

Efter besøget i Shwedagonpagoden trænger 

vi igen til noget at spise, og vores rejseleder 

har fundet et godt sted, hvor vi nyder en vel-

komstmiddag. Herefter vil de fleste nok glæde 

sig til at komme i seng efter en lang dag.

Dag 3. Yangon - Bagan, 
kunsthåndværk og templer
Efter morgenmad på hotellet kører vi til luft-

havnen for at flyve til Bagan, endnu et af 

Myanmars absolutte højdepunkter og oven i 

købet et af de fineste religiøse centre i verden.

Byen blev grundlagt i år 850 og var hovedstad 

i Baganriget fra 1044 til 1247, og i tidernes 

morgen var her 13.000 templer foruden et 

væld af paladser og almindelige huse, bygget 

af træ og bambus; nogle med op til 60 meter 

høje spir, en del belagt med fingertykt guld og 

sølv, som Marco Polo skrev i sine notater om 

det, han kaldte "verdens flotteste syn".

Plyndrende mongolske kri-

gere samt voldsomme jord-

skælv har slidt på de ellers så 

solidt byggede helligdomme. 

Derfor er der i dag "kun" 

omkring 2.200 velbevarede 

bygningsværker tilbage, for-

uden et par tusinde ruiner.

Efter at vi har sat bagagen på 

vores hotel, tager vi hul på dagens program. 

Den bedste måde at opleve Bagan på, er på 

cykel, da området er fladt, og her er ingen tra-

fik, så vi stiger på jernhesten og gør os klar til 

oplevelser.

Vores første stop er ved områdets mest 

betydningsfulde pagode, Shwezigonpagoden 

fra det 11. århundrede, og det helligste tem-

pel, Ananda, med fire imponerende ståede  

Myanmar - prægtige pagoder og palmestrand
15 dage

Overalt ses de rød-
klædte munke mellem 
menige burmeserne, 
der også hjælper til 
med vedligeholdelsen

Supermarkeder, som vi kender dem, er en sjældenhed i Myanmar. Her handles dagligvarer stadig på 
traditionelle markeder, og det er spændende at opleve et summende marked med boder, der bugner 
af friske varer.

Alle drenge i Myanmar skal i buddhistisk lære og 
bo på kloster mindst en gang, før de fylder 18 år.
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buddhaskulpturer, hvoraf den ene af dem på 

mystisk vis ændrer ansigtsudtryk, jo tættere 

på man kommer. 

Der er en helt særlig stemning her. Vi cykler, 

så længe som dagsformen holder, og natur-

ligvis med pauser undervejs.

Dag 4. Bagan på cykel og solnedgang 
Nu kender vi allerede en masse til Bagans 

templer, og vi genoptager cykelturen mellem 

templerne med plads til spontane oplevelser, 

alt efter hvad vi render 

ind i, og rejselederen fin-

der et passende sted at 

indtage frokosten under-

vejs. Vi er tilbage på 

hotellet i løbet af efter-

middagen.

Det er også muligt at 

lade sig transportere 

mellem templerne i 

hestevogn eller endda på 

motorcykel (dog for egen 

regning) eller simpelthen bare at slappe ved 

hotellets pool. Rejselederne hjælper med at 

arrangere særlige ønsker til dagen.

Sidst på eftermiddagen mødes vi i hotellets 

lobby og tager bussen til Ayarwaddyfloden, 

hvor vi har hyret en båd, der sejler os et 

stykke op ad Ayarwaddyfloden, inden vi sluk-

ker motoren og driver med strømmen tilbage 

til molen, hvor vi stod på, mens solen glider 

ned i sin rosa seng. Der kan købes øl og vand, 

inden vi går ombord i bådene.

Dag 5. Bagan - Mandalay, ad 
Ayarwaddyfloden 
Efter morgenmaden kører vi til Ayarwaddyflo-

den for at gå ombord på den båd, som skal 

sejle os noget af vejen til Mandalay. I ca. tre 

timer tøffer vi op ad floden og har udsigt til 

den livlige trafik af både 

i forskellige størrelser og 

beskaffenheder.

Der transporteres alskens 

varer på floden – lavtlig-

gende pramme flytter store 

træstammer og byggema-

teriale, og færgerne sejler i 

pendulfart mellem de små 

byer.

I agterstævnen af bådene 

bor der typisk en hel familie, og mens far 

styrer båden, kokkererer mor dagens mål-

tider og ordner andre af hverdagens sysler. 

Inde på land er der også fuld aktivitet. Børn 

leger i vandkanten og hjælper til med at laste 

bådene. Der vaskes tøj, og det daglige, per-

sonlige bad foretages også i flodvandet.       

I Pakokku skifter vi båden ud med en bus for 

at køre det sidste stykke mod Mandalay. Det 

er en tur på ca. 150 km, men på grund af 

vejenes beskaffenhed skal vi regne med, at 

det tager os små fire timer at tilbagelægge 

strækningen.

Vi holder nogle pauser undervejs, og i løbet 

af eftermiddagen er vi fremme i Mandalay, 

Myanmars næststørste by og religiøse cen-

trum. Her bor 1,2 millioner mennesker, hvoraf 

80.000 er munke.

Byens og omegnens mange seværdigheder 

venter vi med til næste dag, og når vi har tjek-

ket ind på hotellet er vi ”fri” til at gå lidt ud 

på egen hånd, hvor vi måske finder en af de 

såkaldte beer stations, som byen er kendt for. 

Rejselederen hjælper også gerne med anbe-

falinger til gode spisesteder.

Dag 6. Mandalay, Amarapura, U-Bein-broen
De morgenfriske kan begynde dagen sammen 

med munkene, før solen står op. I mange af 

byens gader kan man opleve den traditionelle 

soon-ofring, som foregår ved morgengry over 

hele landet. Barfodede munke procederer i 

gaderne som en lang, orange slange og hol-

der deres madskåle frem for de lokale, der 

fylder skålene med almisser i form af ris, frugt 

og andet spiseligt. I det bløde morgenlys kan 

vi få nogle fantastiske billeder.

Børn leger i vandkanten 
og hjælper til med at 
laste bådene. Der vaskes 
tøj, og det daglige, per-
sonlige bad foretages 
også i flodvandet

Myanmar - prægtige pagoder og palmestrand
15 dage

Vi cykler rundt mellem Baganslettens mange templer – 
en skøn måde at opleve dem på.

På sejlturen fra Bagan tilbage til Mandalay har vi første parket til livet på floden. 
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BAGANSLETTEN

Bagan blev grundlagt ca. i år 850 og var hoved-
stad i Baganriget, som bestod fra 1044 til 1247. 
Fra denne tid står der endnu mange tusinde, 
prægtige pagoder, hvoraf flere er guldbelagte og 
gemmer på store buddhistiske skatte. 

Vi besøger et udvalg af dem, og vi kan love jer 
en oplevelse for livet, mens vi bevæger os rundt i 
området, som også besøges af mange pilgrimme, 
hvilket skaber en meget autentisk og levende 
stemning. 
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Det er den eneste bud-
dhafigur i verden, som 
hver morgen, før solen 
står op, får børstet tæn-
der og renset negle af 
de bosiddende munke

Den ikoniske U-Bein-bro uden for Mandalay er bygget i teaktræ og er et af Myanmars mest fotografe-
rede motiver. Vi besøger broen midt på dagen, hvor der ikke er så mange andre turister.

Myanmar - prægtige pagoder og palmestrand
15 dage

Tilbage på hotellet spiser vi morgenmad, og 

herefter lægger vi ud med at besøge landets 

næst helligste sted, Mahamunipagoden. 

Stemningen er intens i pagodens centrum, 

hvor bladguld i centimeter 

tykke lag gennem mange 

århundreder er blevet påkli-

stret den flere meter høje 

buddhafigur. 

Det er den eneste bud-

dhafigur i verden, som hver 

morgen, før solen står op, 

får børstet tænder og ren-

set negle af de bosiddende 

munke. 

Røgelsespindene ligger et let røgslør over 

templet, mens vi bevæger os rundt og iagtta-

ger kvinder og mænd, som sidder og messer 

og beder med bøjede hoveder.

Herefter kører vi 15 kilometer sydpå til den 

gamle kongeby Amarapura. Her besøger vi 

Mahagandayon-klosteret, et fascinerende 

sted, hvor der bor mere end tusind munke. 

Vi timer det således, at vi oplever hundred-

vis af munke, der står i lange køer langs klo-

stermurene med deres munkeklæde spundet 

omkring deres spinkle kroppe og med den 

velkendte almisseskål i hånden.

I Mandalay, og især Amarapura, har mange 

familier igennem århund-

reder specialeret sig i 

produktion af bladguld, 

der klæbes på pagoder og 

buddhaer.  

Det er interessant at 

se processen med at 

omdanne et lille bitte 

stykke guld til tyndt silke-

lignede papir - men det er 

bestemt også den fysisk 

krævende proces, der gør 

håndværket fascinerende at opleve.

Herfra fortsætter vi til ikonet, den antikke 

teaktræsbro U-Bein som blev opført i 1782. 

Med en længde på 1,2 km er det den læng-

ste træbro i verden, og den bruges dagligt af 

hundredvis af lokale, der skal til og fra Ama-

rapura. 

Ved solopgang og -nedgang er der efterhån-

den mange turister, så vi kommer midt på 

dagen, hvor vi har de bedste betingelser for 

at nyde synet af broen. Vi fortsætter videre 

mod Kuthodawpagoden, som huser verdens 

største bog, hvor siderne er hugget ud i  

marmor. 

Denne buddhistiske bibel er et legendarisk 

værk, som har sin egen plads i litteraturhi-

storien, idet man skal afsætte 450 dage til 

at læse manuskriptet, Tipitaka, som 2400 

munke huggede ind i 1774 stenplader i løbet 

af seks måneder. Nyd parken og de smukke 

monumenter, hvor teksten er skrevet på bud-

dhismens modersprog, pali.

I løbet af dagen skal vi opleve et af byens 

lokale "supermarkeder", hvor grøntsager og 

eksotiske frugter i alle tænkelige afskygninger 

skifter hænder i en intens og fotogen verden. 

Under presenninger skyder bjerge af kryd-

derier i alle tænkelige farver op og sætter de 

nasale sanser på overarbejde. 

Der købes ind til aftensmaden, men mange 

tager også lige en munkekåbe, en vifte og et 

par sandaler med hjem, så man har noget at 

donere, når de kronragede mænd banker på 

privaten den følgende morgen. Resten af afte-

nen er til fri disposition.

Munke og novicer er synlige i gadebilledet over-
alt i Myanmar. 

MANDALAY

Mandalay er Myanmars religiøse centrum 
og hjemsted for op mod 80.000 kronra-
gede munke i bordeauxfarvede klæder. 
Hver morgen vandrer de ud i byens gader 
med deres krukker for at indsamle almis-
ser fra byens borgere. Byen var kongeby 
og hovedstad fra 1857 til 1885.
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Dag 7. Mandalay - Inlesøen 
Rejsen går videre til næste højdepunkt – den 

stemningsfulde Inlesø, der ligger ca. 250 km 

mod sydøst. Igen må vi dog regne med en 

lang transporttid – omkring 5 timer i bus-

sen, men til gengæld har vi en smuk køretur 

op på det 1.100 meter høje Shan-plateauet, 

der byder på fantastiske udsigter ud over en 

meget lidt besøgt verden.

Vi skal bo i Nyaung Shwe, porten til Inlesøen 

- en mindre, hyggelig by med et godt liv og 

mange autentiske restauranter og cafeer, så 

det bliver ikke noget problem at finde et sted, 

hvor vi kan nyde aftensmaden. Vi er kommet 

til Shanstaten, så det er oplagt at prøve en 

shan noodle soup – en dejlig suppe med bl.a. 

friske grøntsager, chili, lime og kylling. Sma-

ger fortrinligt med en kold øl til!

Dag 8. Inn Thein med landsbybesøg
ved Inlesøen 
Efter morgenmaden går vi den korte stræk-

ning ned til bådstationen, hvorefter vi hop-

per i båden for at sejle til den vestlige bred 

af den mægtige sø via kanaler, hvor trappe-

trin i vandet vil føre os op til et ligeledes godt 

gemt kompleks af pagoder: Inn Thein. Man må 

snappe efter vejret af forbløffelse ved synet af 

dette stykke levende historie fra en svunden 

tid i form af omtrent tusind mosbegroede stu-

paer, der ser ud som om, de bare er vokset op 

af jorden.

Her på Inlesøen står 

huse, værksteder – 

ja selv posthuset på 

pæle, og børnene 

bliver roet i skole. 

Kvinder vasker tøj i 

vandkanten mellem 

pælene, mens de 

mindre børn bader 

og spiser i skyggen 

under husene. 

Vi sejler til en 

landsby, Inpawkhon, der har specialiseret 

sig i vævning. "Klik-klak" lyder det fra mange 

hytter, når skytterne i håndvævene drøner 

frem og tilbage. Stofferne, som bliver vævet 

i landsbyen, bliver benyttet til at sy "longyis" 

som er en del af burmesernes nationale klæ-

dedragt. En slå-om-nederdel som benyttes af 

både mænd og kvinder.

Ydermere kan vi her se noget så sjældent som 

tekstiler, der er lavet af trådene fra lotusplan-

ten, et håndværk, som er unikt for dette sted, 

og i andre hytter skaber sølvsmede fine smyk-

ker – et godt bud på en souvenir fra rejsen. Vi 

er tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen, 

og resten af dagen er til fri dis-

position.

Dag 9. Paungdaw-Oo-pagoden, 
håndværk og sejltur i kano
Efter morgenmaden sejler vi til 

Phaungdaw-Oo-pagoden fra det 

18. århundrede. For mange men-

nesker er dette et pilgrimsmål, da 

fem små, famøse buddhastatuer 

opbevares her. 

I tidernes morgen havde de 

former, men igennem århund-

rederne er de blevet så overplastret med 

bladguld, at de har mistet deres oprindelige 

former. Hvert år sejles de i tre uger rundt på 

søen under Inlesøens vigtigste festival.

Phaungdaw-Oo er også ofte garant for et 

livligt marked, og ofte kan man se de lokale 

sælge bambus fyldt med klæbrig ris, der er 

kogt inde i selve bambussen; en genial mad-

pakke, som mange på disse egne benytter  

sig af.

På Inlesøen ser vi formentlig de adrætte fiskere, der formår at balancere med det ene ben på 
deres meget slanke kano og det andet snoret rundt om åren. 

I de små landsbyer ved bredden af Inlesøen handles 
der dagligvarer på markedet.

Man må snappe efter 
vejret af forbløffelse ved 
synet af dette stykke 
levende historie fra en 
svunden tid i form af 
omtrent tusind mosbe-
groede stupaer
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NGAPALI-STRANDEN

Ngapali er med sine idylliske palmeklædte 
strande Myanmars bedste strandområde. 
Sandet er hvidt og havet er krystalklart, og 
selvom antallet af hoteller er vokset i de 
seneste år, så er der stadig noget meget 
jomfrueligt over stedet.

I har fire nætter på et dejligt hotel i strand-
kanten med mulighed for snorkling blandt 
farvestrålende fisk og koraller og daseliv i 
liggestolen.
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Først på eftermiddagen tager vi en speciel 

bådtur, hvor vi parvis stiger ned i traditionelle, 

lave trækanoer, hvorefter vi bliver roet/staget 

rundt på søen. Det er en speciel oplevelse at 

sejle under et hus på træsøjler og at komme 

tæt på lokalbefolkningen, når man kan nyde 

omgivelserne uden en tændt motor. 

Kanoturen begynder og slutter ved vores fro-

kostrestaurant, så hvis man hellere vil blive 

her og nyde en stille stund, så er det også 

muligt. Resten af dagen er fri til afslapning 

på hotellet.

Dag 10. Inlesøen - Ngapali Beach
Vi er nu færdige med alle de kulturelle ople-

velser, som rejsen har budt på, og klar til at 

sænke tempoet betragteligt på en af Myan-

mars skønneste strande. 

På badeferien er I på egen hånd, og jeres rej-

seleder sender jer derfor afsted mod lufthav-

nen, hvorfra I flyver ud Ngapali-stranden, der 

ligger idyllisk ud mod Den Bengalske Bugt. 

Flystrækningen hedder Heho – Thandwe, og 

i Thandwe står vores repræsentant klar til at 

køre jer frem til jeres dejlige strandhotel – en 

køretur på bare 15 minutter.

Dag 11-13. Ngapali Beach, 
afslapning ved stranden 
I tilbringer de næste dage på den vidunder-

lige strandstrækning ved Ngapali – Myanmars 

bedste og mest kendte stranddestination. 

Alligevel er stemningen 

af stille fiskerlandsby 

bevaret, og der er god 

plads mellem solsen-

gene på den smukke, 

hvide sandstrand. 

Man kan fornøje sig 

med at snorkle i det 

klare vand, hvor man 

kan hilse på mange for-

skellige farvestrålende 

tropefisk og smukke og 

usædvanlige koraller, 

der svajer på havbunden. 

Havet egner sig også godt til en sejltur i kajak, 

og den daglige motion kan klares ved en slen-

tretur i vandkanten. Vil man se sig lidt mere 

omkring, er der også mulighed for at leje en 

cykel og begive sig ud på eventyr i området.

Langs stranden ligger de små fiskerbåde klar 

til at stikke ud hver dag og hente friske for-

syninger til restauranterne, og man skal lede 

længe efter steder, hvor fisk og skaldyr sma-

ger bedre end her. 

Efter solnedgang - et af naturens egne tea-

terstykker, som er ekstra smuk 

her på den vestvendte kyst 

– tænder restauranterne op i 

grillen og stiller stole og borde 

i sandet. 

Den friske fisk får en sjat lime og 

et drys krydderier, og når dug-

gen perler på den kolde lokalt 

bryggede øl – ja, så kan det ikke 

blive meget bedre. Ngapali er 

ikke en partydestination, så det 

vil være bølgeskvulp og vinden 

i palmebladene, der luller jer i 

søvn, og ikke høj musik fra baren.

Dag 14. Ngapali Beach og hjemrejse
I har god tid på stranden, inden I bliver hentet 

og kørt til lufthavnen i Thande for at flyve til 

Yangon og videre til Bangkok. Herfra er der 

afgang over midnat med det direkte fly til 

København.

Dag 15. Ankomst Danmark

Thande Beach Hotel i Ngapali ligger direkte på stranden og er et skønt sted at slappe af efter mange kulturelle oplevelser. 

Myanmar - prægtige pagoder og palmestrand
15 dage

Man kan fornøje sig 
med at snorkle i det 
klare vand, hvor man 
kan hilse på mange for-
skellige farvestrålende 
tropefisk og smukke og 
usædvandlige koraller
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