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Kære læser

Myanmar, det gamle Burma, er efter vores mening et af de bedste oplevelseslande i verden! Landet har siden  
2. verdenskrig har været forholdsvis isoleret fra resten af verden, og måske derfor findes der en autenticitet her, som 
efterhånden er svær at finde noget andet sted i verden. 

Det mytiske og eksotiske land har en prægtig natur og besidder magiske elementer, der giver en fornemmelse af at 
rejse tilbage i tiden – til gyldne tempelspir, hellige pagoder og munke i flok. I Myanmar foregår landsbylivet tilmed 
stadig med oksekærrer på de små grusveje og vandbøflerne spændt for ploven i de irgrønne rismarker.

Myanmar strækker sig fra Andamanerhavet i syd til den Bengalske Bugt i vest og Himalaya i nord og byder på en 
kulturarv, som strækker sig over mere end to tusinde år, men landets største attraktion er måske befolkningen, som 
modtager sine gæster med store smil, nysgerrighed og glæde over at vise deres land frem. 

Vi har med vores 4 forskellige individuelle ture prøvet at dække den rige kulturarv og den spektakulære natur og krydret 
den med storartede oplevelser, hvor I kommer helt tæt på Myanmars etniske minoriteter, som bor spredt ud over hele 
landet og fortsat lever efter ritualer og i ét med naturen, som de har gjort gennem generationer. Strandferie er også 
indlagt i vores rejseforsalg, da det er oplagt at slappe af ved et af Sydøstasiens smukkeste strandstykker og bearbejde 
alle de magiske indtryk, landet efterlader i kroppen. 

Turenes længde og destinationer er kun forslag, vi har sammensat for at vise de mange forskellige muligheder, landet 
har at byde på, og de kan tilpasses og skræddersys til ethvert behov eller ønske. 

Rigtig god rejse!

Velkommen til Myanmar
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SideIndhold

SE DE FULDE PROGRAMMER PÅ WWW.STJERNEGAARD.DK

MYANMAR - GENNEM BJERGENE MED TOG  - 17 DAGE ......................................... 5

BLANDT MYANMARS MINORITETER - 12 DAGE ..................................................... 6

MYANMAR - PÅ EVENTYR GENNEM PAGODERNES LAND - 17 DAGE ....................... 7

Mandalay - Inle-søen - Bagan - Yangon 
Myanmars traditionelle, men essentielle byer og seværdigheder, med mulighed for forlængelse 
på den pragtfulde Ngapali-strand. Munke, klostre, imponerende pagoder, Intha-fiskere, overvæl-
dende natur og en imødekommende befolkning er blot nogle af de oplevelser, der venter forude. 

Mandalay - Hsipaw - Bagan (via Mandalay) - Inle-søen - Ngapali - Yangon
Fantastisk vandretur i landsbyen Hsipaw, omgivet af natur i verdensklasse, mens bønder arbejder 
i markerne og kvinderne vasker familiens tøj i de små bække. Myanmars andre perlebyer og UNE-
SCO tempelsletten er selvfølgelig også inkluderet, og turen afsluttes ved bountystranden Ngapali, 
der efter sigende skulle være den smukkeste i Sydøstasien.

Mandalay - Kengtung - Inle-søen - Yangon
Oplev Asiens mest fascinerende land, hvor det vrimler med munke og minoriteter i klæder,  
der kan gøre selv regnbuens farver misundelige. Denne tur sætter særlig fokus på Myanmars 
mange minoriteter, og vi har udvalgt det område i Asien, som betegnes som det ”sidste stykke 
autentiske Asien”.

Mandalay - Bagan - Kalaw (via Heho) - trekking til Inle-søen - Ngapali - Yangon 
En tur som er nøje planlagt for jer, der har en ægte eventyrer gemt i hjertet. I skal ud og vandre i 
Myanmars uspolerede natur, overnatte på landsbykloster og mingle med en lokalbefolkning med 
smittende smil og en imødekommenhed, man ikke troede var muligt! 

BILLEDSKØNNE MYANMAR - 11 DAGE .................................................................4
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Mandalay - Vi flyver fra København til  

Mandalay med skift undervejs. 

Dag 2.    Mandalay og Amarapura - Ankomst i Mandalay om  
 morgenen. Jeres lokalguide venter på at tage jer på byrund- 
 tur, da hotel tjek-ind først er muligt kl. 14. Kloster- og tem- 
 pelbesøg med verdens største bog og siddende Buddha,  
 U-Bein broen samt solnedgang set fra Mandalay Hill.

Dag 3.    Mandalay - på egen hånd - Dagen er på egen hånd med  
 mulighed for at se mere af Mandalay eller måske sejlads på  
 Ayeyarwaddy-floden for at se verdens største udhuggede  
 pagode i Mingun-klippen.

Dag 4.   Mandalay - Bagan flodsejlads på Ayeyarwaddy-floden  
 8-9 timers sejlads frem til Bagan, mens I følger livet på og  
 langs floden frem til en enorm samling templer, der med  
 sikkerhed overrumpler alle.

Dag 5.    Bagan - heldagsudflugt på tempelsletten - Udflugt til  
 Bagans enestående tempelslette. I besøger en række af de 
  bedst bevarede og ser på arkitekturen, skulpturerne, kalk- 
 malerierne og andre utrolige udsmykninger. 

Dag 6.    Bagan - på egen hånd - Dagen i Bagan er på egen hånd. I  
 kan besøge flere templer til fods, men det kan anbefales at  
 leje cykler og køre ud til de små landsbyer med bambusflet- 
 tede pælehuse og se, hvordan de lokales meget primitive  
 dagligdag foregår.

Dag 7.    Bagan - Inle-søen - Turen går videre mod Inle-søen - en  
 af turens mest særprægede højdepunkter med flydende  
 landsbyer, marker og haver. Privat transfer fra lufthavn til  
 søen gennem en fortryllende natur.

Dag 8.    Inle søen - heldagsuflugt på søen - Sammen med jeres  
 guide skal I på opdagelse i det underfundige mikro-samfund, 
  hvor alt foregår til vands. I besøger primitive værksteder,  
 små landsbyer, klostre, frokost på en flydende restaurant,  
 før et par junglelandsbyer og In Thein pagoderne besøges.

Dag 9.    Inle-søen - på egen hånd - Inle-søen på egen hånd. Det  
 er oplagt at slappe af på terrassen og nyde fuglelivet og  
 den fantastiske udsigt, men receptionen på hotellet er også  
 behjælpelig med forslag til andre aktiviteter i området.

Dag 10.   Inle-søen - Yangon - Tidlig fly til Yangon, med guide til  
 bl.a. India Town, China Town, Chaukhtagyi-pagoden og  
 Swedagon-pagoden med det gyldne kuppeltag.

Dag 11. Yangon - afrejse - Dagen er på egen hånd, indtil afhent- 
 ning sidst på eftermiddagen til lufthavnen, hvorfra I flyver  
 med Thai Airways via Bangkok og videre til København.

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Bagan

Yangon

Inle-søen

Mandalay

Ngapali-
strand

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE

Voksen Fra kr. 16.295 - 18.940

Barn Fra kr. 14.000

Inkluderet i prisen

Fly København-Mandalay //  
Yangoon-København med  
mellemlanding og på økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond
Transporter og udflugter som beskrevet
12 dage/9 nætter med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Visum til Myanmar
Evt. drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperioden, fly- og hotel kapacitet.
Børnepriser: Baseret på børn under 12 år i egen eller delt seng og i forbindelse med 
rejse med 2 voksne.

U-Bein teaktræsbroen

Billedskønne Myanmar
12 dage  

2 nætter Mandalay - 1 dag på floden - 3 nætter 
Bagan - 3 nætter Inle-søen - 1 nat Yangon

Myanmars spektakulære 
seværdigheder og 
smilende befolkning 
- forlæng evt. med
badeferie på bounty
stranden Ngapali.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Mandalay - Vi flyver fra København til  

Mandalay med skift undervejs.

Dag 2.  Mandalay - Efter visum og paskontrol starter I jeres byrund- 
 tur med lokalguide som inkl. Mahagandayon-klosteret, den  
 berømte teaktræsbro U-Bein, en træpagode, templet med  
 den siddende Buddha og pagoden, som huser verdens  
 største bog. Videre går det til Mandalay Hill, hvor solned- 
 gangen er punktummet for en begivenhedsrig dag. 

Dag 3.  Mandalay - Hsipaw - Privat transfer til Pyin Oo Lwin, hvor- 
 fra toget fortsætter til bjergbyen Hsipaw. Helt ubeskrivelig  
 udsigt når I tøffer over Gotheik-kløften på verdens næsthøj- 
 este bro! I ankommer til Hsipaw sidst på eftermiddagen  
 med tid til at udforske den fine bjergby.

Dag 4.  Hsipaw - Fantastisk vandretur i skønne landlige omgivelser. 
  I kommer helt tæt på de etniske minoriteter og deres dag- 
 ligdag. Små familieforetagender, munke- og nonneklostre.  
 I sejler retur ad Dutawaddy-floden og gør igen stop ved  
 landsbyer langs flodbredden.

Dag 5.  Hsipaw - Mandalay - I forlader Hsipaw og efter en male- 
 risk køretur med frokoststop i Pyin Oo Lwin ankommer I til  
 Mandalay sidst på eftermiddagen.

Dag 6.  Mandalay - Bagan - Fra Mandalay sejler I 8-9 timer ad  
 Ayeyarwaddy-floden mod Bagan. Ekspresbåden har be- 
 hagelige siddepladser, hvorfra I kan betragte livet omkring  
 floden og flodtrafikken.

Dag 7.  Bagan - Tempelsletten i Bagan er på UNESCOs liste og  
 huser mere end 2000 velbevarede relikvier. Vi har plukket 
 en håndfuld, som I sammen med jeres lokalguide skal  
 udforske. Dagen starter dog først ved det farverige marked.

Dag 8.  Bagan - Dagen er til fri disposition. Gå en tur eller lej cykel  
 og tag på opdagelse i Bagan og omegn, eller måske trækker  
 swimmingpoolen og en slappedag på hotellet mere.

Dag 9.  Bagan - Inle-søen - I flyver om morgenen til Heho, hvor  
 der er privat transport til Inle-søen. I kan vælge at bo langs  
 søbredden eller midt på søen. Resten af dagen er til fri  
 disposition. Nyd det dragende sceneri fra terrassen.

Day 10.  Inle-søen - Tur med lokalguiden i egen båd. I besøger bl.a.  
 In Thein-pagoderne, en junglelandsby, flydende marked,  
 landsbyer, haver og vuggende marker. Ruten inkl. også et  
 væveri, kloster og søens mest hellige pagode.

Day 11.  Inle-søen - Dagen er på egen hånd. I kan eks. leje cykler  
 eller båd og udforske mere af Inle-søen, eller blive på jeres  
 dejlige terrasse og betragte ”sø-livet” med en god bog. 

Dag 12-15. Inle-søen - Ngapali - I flyver ud mod den Bengalske  
 Bugt, hvor de næste par dage er afsat til dasen og afslap- 
 ning på den smukke Ngapali-strand, hvor et dejligt strand- 
 hotel venter jer. 

Dag 16.  Ngapali - Yangon - I flyver til Yangon hvor lokalguiden  
 viser jer Myanmars største by, med bl.a. Yangons farverige  
 kvarterer som China Town og India Town. I besøger også  
 Sule, Chaukhtatgyi og Swedagon-pagoderne.

Dag 17.  Yangon - København - Dagen er til fri disposition. Sidst  
 på eftermiddagen bliver I hentet på jeres hotel og kørt til  
 Yangon lufthavn, hvor flyet via Bangkok sætter kurs mod  
 København. Gå fx en tur på Bogyoke-markedet. 

Dag 18.  København - Ankomst Københavns Lufthavn tidligt morgen.

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Bagan

Yangon

Inle-søen

Mandalay

Hsipaw

Ngapali-
strand

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE

Voksen Fra kr. 21.780 - 23.980

Barn Fra kr. 18.500

Inkluderet i prisen

Fly København-Mandalay // Yangoon-
København med mellemlanding og på 
økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond
Transporter og udflugter som beskrevet
18 dage/15 nætter med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Visum til Myanmar
Evt. drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperioden, fly- og hotel kapacitet.
Børnepriser: Baseret på børn under 12 år i egen eller delt seng og i forbindelse med 
rejse med 2 voksne.

Gotheik-kløften

Myanmar - gennem
bjergene med tog
18 dage - inkl. 4 dage på Ngapali  

1 nat Mandalay - 2 nætter Hsipaw - 1 nat 
Mandalay - 3 nætter Bagan - 3 nætter Inle-søen 
- 4 nætter Ngapali - 1 nat Yangon

Togtur over verdens 
2. højeste bro. 
Spektakulært natur-
sceneri i bjergbyen 
Hsipaw med sejlads 
og landsbybesøg.
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Yangon

Inle-søen

Mandalay

Kengtung

Ngapali-
strand

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Mandalay - Vi flyver fra København til  

Mandalay med skift undervejs.

Dag 2. Mandalay - Ankomst til Mandalay. Sammen med jeres  
 lokalguide begiver I jer ud på en heldagsudflugt med temp- 
 ler, verdens største siddende Buddha, verdens største bog,  
 en smuk træpagode og munkekloster med skole. Dagen  
 ender med solnedgang over byen fra Mandalay Hill.

Dag 3.  Mandalay - Dagen er til fri disposition. Mulighederne er  
 mange bl.a. tre tidligere kongebyer, Amarapura, Inwa og  
 Sagaing. I kan også tage på udflugt op ad Ayeyarwaddy- 
 floden og bestige den enorme Mingun-klippe.

Dag 4-7. Mandalay - Kengtung - I flyver til Kengtung, som er Shan- 
  statens hovedstad, hvor mange af Myanmars minoritets 
 grupper er bosiddende. De næste par dage skal I sammen  
 med en lokal guide udforske byen og omegn, som byder  
 på vandbøffelmarked og trekking med imponerende natur  
 med sletter, rismarker og besøg i Palaung-, Lahu-, Akha-  
 og Enn-stammernes landsbyer.

Dag 8.  Kengtung - Inle-søen - I flyver fra Kengtung til Heho med  
 privat transfer til jeres hotel ved Inle-søen. Dagen er til fri  
 disposition og I kan udforske sø-livet eller dase på jeres  
 hotelterrasse og nyde den fantastiske udsigt.

Dag 9.  Inle-søen - Inle-søen er helt enestående, I får jeres egen  
 båd og skal sammen med jeres guide på opdagelse i det  
 underfundige mikro-samfund, hvor alt foregår til vands.  
 5-dags markedet, flydende landsbyer, haver og marker,  
 vævefabrik hvor man laver reb ud af åkandernes lange  
 stængler, et kloster og de magiske Inn Thein-pagoder med  
 mere end 200 stupaer og spir er på dagens program.

Dag 10.  Inle-søen - Tid på egen hånd. Det er nemt at leje båd, hvis 
  I vil udforske den fjerne ende af den unikke sø. Det kan 
  også være, at byen trækker med et par gode spisesteder.

Dag 11.  Inle-søen - Yangon - I flyver til Yangon, hvor jeres lokal- 
 guide modtager jer i lufthavnen. I kører til centrum, hvor  
 jeres byrundtur starter med en gåtur gennem Yangons  
 sjoveste kvarterer. Herefter kører I til Chaukhtatgyi, der  
 huser verdens største liggende Buddha, og afslutter dagen  
 ved Shwedagon-pagoden, lige i tide til den stemningsfulde  
 solnedgang.

Dag 12.  Yangon - København - Der er afsat tid til måske de sid- 
 ste indkøb, en gåtur i byens hyggelige kvarterer eller ren  
 afslapning. Sent på eftermiddagen bliver I hentet på jeres  
 hotel og kørt til Yangon lufthavn, hvor Thai Airways flyver  
 via Bangkok til København. 

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Blandt Myanmars
minoriteter
13 dage  

2 nætter Mandalay - 4 nætter Kengtung  
- 3 nætter Inle-søen - 1 nat Yangon

Mageløse oplevelser 
i Myanmars 
uspolerede natur 
med besøg i 
Palaung-, Lahu-, 
Akha- og Enn-
stammernes 
landsbyer.

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE

Voksen Fra kr. 19.555 - 22.215

Barn Fra kr. 16.500

Inkluderet i prisen

Fly København-Mandalay // Yangoon-
København med mellemlanding og på 
økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond
Transporter og udflugter som beskrevet
13 dage/10 nætter med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Visum til Myanmar
Evt. drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperioden, fly- og hotel kapacitet.
Børnepriser: Baseret på børn under 12 år i egen eller delt seng og i forbindelse med 
rejse med 2 voksne.

Myanmars mange minoriteter i Kengtung
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Mandalay - Vi flyver fra København til  

Mandalay med skift undervejs.

Dag 2.  Mandalay - Efter pas og visumkontrol bliver I modtaget i af 
 lokalguiden, der tager jer med på byrundtur, som starter 
 med det samme. I skal se Mahagandayon-klosteret, teak- 
 træsbroen U-Bein, Golden Palace-træpagoden, templet  
 med den siddende Buddha, som hver morgen får børstet  
 tænder, og verdens største bog, hvor siderne er hugget ud i  
 marmor. I afslutter dagen med solnedgang på Mandalay Hill. 

Dag 3.  Mandalay - Dagen er på egen hånd med mulighed for at  
 udforske Mandalay og omegn. Besøg i tre tidligere konge- 
 byer, sejlads på Ayeyarwaddy-floden for at se verdens  
 største udhuggede pagode ”Mingun”. Gå en tur i Mandalays  
 stræder og kvarterer og oplev den store landsby helt nært.

Dag 4.  Mandalay - Bagan - Sejlads 8-9 timer fra Mandalay til  
 Bagan, hvor I kan følge livet på og langs floden frem til den  
 UNESCO-beskyttede tempelslette i Bagan, der med sikker- 
 hed imponerer og overrumpler alle.

Dag 5.  Bagan - Med lokalguide skal I på opdagelse blandt mere  
 end 2000 velbevarede templer, pagoder og stupaer. Dagen  
 starter dog først ved det farverige marked.

Dag 6.  Bagan - Dagen er til fri disposition. Gå en tur eller lej cykler  
 og gå på opdagelse i Bagan og omegn, eller måske trækker  
 swimmingpoolen og en slappedag på hotellet mere.

Dag 7.  Bagan - Kalaw - Tidlig afgang fra Bagan. I flyver til Heho  
 hvor der er privat transfer til Kalaw via Pindaya-grotterne,  
 som huser tusinder af Buddhastatuer - et rigtigt overvæld- 
 ende syn. I ankommer til fin bjergby om eftermiddagen. 

Dag 8.  Trek: Kalaw - Hti Thein - I starter jeres 2 dages trek i  
 Lamain-landsbyen, hvor Danu-stammen er bosiddende. I  
 skal vandre omkring 4-5 timer med te- og frokoststop i de  
 landsbyer, I passerer undervejs. Sent om eftermiddagen an- 
 kommer I til Hti Thein-landsbyen, hvor en traditionel aftens- 
 mad er forberedt til jer. I overnatter i landsbyens kloster. 

Dag 9.  Trek: Hti Thein - Inle-søen - I vandrer omkring 5 timer,  
 hvor målet er Inle søen. Dagen i dag byder på frodig natur  
 og autentiske bjerglandsbyer med PaO-minoriteten. Der er  
 sørget for transport til jeres dejlige hotel, når I når Inle-søen. 

Day 10.  Inle-søen - Tur med lokalguide i egen båd. I besøger bl.a.  
 Inn Thein-pagoderne, junglelandsby, flydende marked,  
 landsbyer, haver og vuggende marker. Et væveri, kloster og  
 den hellige pagode Phaungdaw Oo.

Day 11.  Inle-søen - Dagen er på egen hånd med mulighed for at  
 besøge flere seværdigheder, som nemt kan arrangeres via  
 jeres hotel. 

Dag 12-15. Inle-søen - Ngapali - De næste par dage er afsat til  
 afslapning. I flyver til en af de smukkeste strandstrækninger  
 i Sydøstasien, Ngapali stranden. 

Dag 16.  Ngapali - Yangon - En sidste dukkert kan lige nås, inden I  
 flyver mod Yangon. Der er arrangeret citytur med lokal 
 guide i Myanmars største by, med China Town, India Town,  
 Sule-, Chaukhtatgyi- og Swedagon-pagoderne.

Dag 17. Yangon - København - Dagen er til fri disposition indtil  
 sidst på eftermiddagen, hvor I bliver hentet på jeres hotel  
 og kørt til Lufthavnen

Dag 18.  Ankomst Københavns Lufthavn tidligt morgen.

Bagan

Yangon

Inle-søen

Mandalay

Heho
Kalaw

Ngapali-
strand

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Myanmar - gennem
pagodernes land
18 dage - inkl. 4 dage med strand  

2 nætter Mandalay - 3 nætter Bagan - 1 nat  
Kalaw - 2 dage/1nat Trekking - 3 nætter 
Inle-søen - 4 nætter Ngapali - 1 nat Yangon

Let trekking i Myanmars 
maleriske natur med 
besøg i minoritets-
landsbyer og overnat-
ning på et gammelt 
munkekloster.

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE

Voksen Fra kr. 22.915 - 25.575

Barn Fra kr. 19.900

Inkluderet i prisen

Fly København-Mandalay // Yangoon-
København med mellemlanding og på 
økonomiklasse
Lufthavnsskatter og afgifter
Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond
Transporter og udflugter som beskrevet
18 dage/15 nætter med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring
Visum til Myanmar
Evt. drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperioden, fly- og hotel kapacitet.
Børnepriser: Baseret på børn under 12 år i egen eller delt seng og i forbindelse med 
rejse med 2 voksne.

Bagen-sletten
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