Η µαγική Βιρµανία| Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 14 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

2079€

Travel Identity
Το Round Travel βρίσκεται σε µια συνεχή αναζήτηση του διαφορετικού και του "παραπάνω". Αναζητούµε άγνωστες πτυχές της
κάθε χώρας, του κάθε τόπου. Έτσι, ύστερα από δεκάδες αποστολές ταξιδιωτών µας στη Βιρµανία και µετά από µεγάλη επιτόπια
έρευνα, ανακαλύψαµε κρυφές οµορφιές της µαγικής αυτής χώρας και διαµορφώσαµε ένα ιδιαίτερο και µοναδικό πρόγραµµα,
που εκτός από τα περίφηµα βουδιστικά της µνηµεία, περιλαµβάνει επισκέψεις σε χωριά, γνωριµία µε φυλές, κρουαζιέρες,
αγορές και διαδροµές µε περίφηµα τοπικά τραίνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουµε επαφή µε τον ντόπιο πληθυσµό και
ανακαλύπτουµε κρυφές οµορφιές, που γοητεύουν τον επισκέπτη. Το ταξίδι αυτό µας προσφέρει εικόνες αµόλυντες από τον
τουρισµό, που πραγµατικά θα µας ξαφνιάσουν. Έτσι όπως ήταν η Ασία χρόνια πριν!!! Στην αναζήτηση του πρωτόγονου που
χάνεται παρουσιάζουµε ένα πρόγραµµα - αποκάλυψη, όπως είναι και η ίδια η χώρα.

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Η Βιρµανία (Μιανµάρ) είναι µία χώρα µοναδική, µια αποκάλυψη στα µάτια του ταξιδιώτη, ένας από τους πιο µυστηριώδεις και
ανεξερεύνητους προορισµούς στον κόσµο, µε πολιτιστική κληρονοµιά χιλιάδων χρόνων. Αµόλυντη από τον µαζικό τουρισµό
κρύβει αναρίθµητους θησαυρούς που γέννησαν η φύση και ο άνθρωπος.
Μαζί λοιπόν θα την εξερευνήσουµε, ξεκινώντας από την Γιαγκόν µε την παγόδα Σβενταγκόν, ιερό σύµβολο του Βιρµανικού
Βουδισµού, αλλά και τους αναρίθµητους άλλους βουδιστικούς θησαυρούς. Συνεχίζουµε για την "πόλη µε τις 3.000 παγόδες",
τη Μπαγκάν, τον "Όλυµπο της Βιρµανίας", το Όρος Πόπα, και το κέντρο του Βιρµανικού πολιτισµού, το Μανταλέι. Από εκεί
θα επισκεφθούµε την αρχαία πρωτεύουσα της χώρας, την Αµαραπούρα, θα πλεύσουµε τον ποταµό Ιραουάντι µέχρι
το Μινγκούν και θα "ανακαλύψουµε" την χαµένη µέσα στη βλάστηση πόλη Πγιν Οο Λγουίν. Τέλος, θα δούµε χιλιάδες
αγαλµατίδια του Βούδα στις σπηλιές της Πιντάγια και τους ιδιαίτερους κωπηλάτες της πανέµορφης λίµνης Ίνλε, ενώ µε την
επιστροφή µας στην Γιαγκόν θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε και τον περίφηµο Χρυσό Βράχο.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την µεγαλύτερη πόλη της Βιρµανίας, την Γιανγκόν ή
Ρανγκούν, όπως ήταν η παλαιότερη ονοµασία της. Η Γιανγκόν ήταν πρωτεύουσα της χώρας µέχρι τις 6/11/2005. Σηµερινή

πρωτεύουσα είναι η Νέι Πι Ντο (Naypyidaw), µια νέα πόλη που η κατασκευή της ξεκίνησε το 2002. Το όνοµα της νέας αυτής
πόλης ανακοινώθηκε στις 27/03/2006 και σηµαίνει "βασιλική πόλη του ήλιου".

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΝΓΚΟΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ∆ΕΙΠΝΟ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΟΛΚΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ,
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΓΙΑΝΓΚΟΝ)
Η βρετανική αποικιοκρατία έχει αφήσει τα σηµάδια της στην αρχιτεκτονική µιας περιοχής της πόλης, την οποία θα
επισκεφθούµε µε την άφιξή µας σήµερα στην Γιανγκόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας για πρωινό. Στη συνέχεια θα
ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας στην πόλη από την οκταγωνική παγόδα Sule, που βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της
Γιανγκόν. Σύµφωνα µε τον µύθο, κτίστηκε πριν από περίπου 2.500 χρόνια, στα χρόνια του Βούδα. Αποτελεί σήµερα σηµείοορόσηµο στη ζωή των κατοίκων από πολιτική, γεωγραφική και ιδεολογική άποψη. Η παγόδα Chaukhtatgyi, που θα
επισκεφθούµε στη συνέχεια, είναι διάσηµη για το τεράστιο, µήκους 65 m, κεκλιµένο άγαλµα του Βούδα. Στη συνέχεια θα
µεταβούµε στην αγορά Scott για να βρεθούµε ανάµεσα σε µία τεράστια ποικιλία αναµνηστικών από τη Βιρµανία - κοσµήµατα,
υφάσµατα και πολύτιµους λίθους. Η περιήγησή µας θα κλείσει µε την επίσκεψή µας στην παγόδα Shwedagon, ένα από τα
αρχιτεκτονικά θαύµατα του κόσµου. Εδώ είναι η πνευµατική καρδιά της πόλης. Προσκυνητές ταξιδεύουν βδοµάδες ολόκληρες
για να φθάσουν στον πιο ιερό Ναό. Η εικόνα της χρυσής παγόδας µε τις εκατοντάδες στούπες τριγύρω, το βράδυ είναι
φαντασµαγορική. ∆είπνο στο Karaweik Royal Barge Restaurant παρακολουθώντας µια φολκλορική παράσταση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΜΠΑΓΚΑΝ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μπαγκάν, που βρίσκεται στην δυτική όχθη του ποταµού Ιραουάντι, γνωστή ως "η
πόλη µε τις 4.000 παγόδες". Ό,τι είναι το Άνγκορ Βατ για την Καµπότζη, είναι το Μπαγκάν για την Μιανµάρ. Μέσα σ' ένα
πραγµατικά υποβλητικό τοπίο, παγόδες, µοναστήρια, ναοί, οβελίσκοι και άλλα επιβλητικά κτίσµατα της αρχαίας πολιτείας, κάθε
µεγέθους και εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, υψώνουν τις αιχµές τους στον ουρανό και αφηγούνται στον έκπληκτο επισκέπτη το
ιστορικο-θρησκευτικό παρελθόν της χώρας, συνιστώντας ένα απέραντο υπαίθριο µουσείο. Η πόλη υπήρξε για 230 χρόνια η
πρωτεύουσα του πρώτου βασιλείου της Βιρµανίας και ο αρχαιολογικός της χώρος αποτελεί τόπο παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας θα επισκεφθούµε τις µνηµειώδεις παγόδες Ananda,
Dhammayangyi, Thabbinyu, Gawdawpalin, Bu Phaya, Manuha και Shwezigon. Θα απολαύσουµε το θαυµάσιο ηλιοβασίλεµα και
θα µεταβούµε στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ (ΑΓΟΡΑ NYAUNG, ΧΩΡΙΟ MINNANTHU, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ)
Η πολύχρωµη αγορά του Nyaung Oo θα είναι ο πρώτος σταθµός της σηµερινής µας ηµέρας. Ντόπιοι πουλούν και αγοράζουν
φρούτα και λαχανικά, όσπρια και ψάρια, σε µία ατµόσφαιρα όλο ζωντάνια. Στα µαγαζιά µε τα είδη χειροτεχνίας που φτιάχνουν
οι κάτοικοι της περιοχής, θα γνωρίσουµε τη λαϊκή βιρµανική τέχνη. Θα επισκεφθούµε τους ναούς Shwegugyi, Gubyaukgyi και
Htilominlo, θα περιηγηθούµε στον οικισµό Minnanthu και θα απολαύσουµε τη δύση του ηλίου κάνοντας κρουαζιέρα στα νερά
του ποταµού Ιραουάντι. Αφού δειπνήσουµε σε τοπικό εστιατόριο, θα επιστέψουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΠΑ - ΜΠΑΓΚΑΝ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µια διαδροµή προς το όρος Πόπα, ένα ηφαίστειο γνωστό και σαν "το σπίτι των
Πνευµάτων", θαυµάζοντας τη ζωή της αγροτικής περιοχής και τους ντόπιους να παράγουν παραδοσιακά γλυκά. Το Πόπα
θεωρείται ο τόπος κατοικίας των σηµαντικότερων πνευµάτων της Βιρµανίας (Nats) γι΄ αυτό και το αποκαλούν "Όλυµπο της
Βιρµανίας". Αφού επισκεφθούµε κάποια µικρά ιερά, µοναστήρια και παγόδες της περιοχής, θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ - ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΠΓΙΝ ΟΟ ΛΓΟΥΙΝ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Μανταλέι, το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της χώρας και τελευταία βασιλική
πρωτεύουσα της Βιρµανίας πριν από την κατάληψή της από τους Βρετανούς το 1885. Η διαµονή µας εδώ θα µας φέρει κοντά σε
θαυµαστά έργα της ιστορίας και του πολιτισµού της χώρας. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουµε οδικώς για το Πγιν Οο Λγουίν, την
"πόλη των λουλουδιών" και πρώην αποικιακό σταθµό, που βρίσκεται σε υψόµετρο 1.040 m. Η τεράστια ποικιλία χλωρίδας
πραγµατικά θα µας καταπλήξει: πεύκα, ευκάλυπτοι, καφεόδεντρα, λαχανικά, φράουλες. Θα επισκεφθούµε την τοπική αγορά και
θα κάνουµε πικ νικ στο Εθνικό Πάρκο Kandawgyi (πρώην βοτανικός κήπος) Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΓΙΝ ΟΟ ΛΓΟΥΙΝ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ VIADUCT GOKHTEIK - ΜΑΝΤΑΛΕΪ
Η διαδροµή µε το διάσηµο τραίνο της Πγιν Οο Λγουίν δεν µπορεί να λείψει από το ταξίδι µας στην Βιρµανία. Σήµερα το πρωί
λοιπόν θα µεταβούµε στον σιδηροδροµικό σταθµό για να κάνουµε µία αξέχαστη βόλτα, διασχίζοντας την Viaduct Gokhteik, την
ψηλότερη γέφυρα της χώρας και µεγαλύτερη σιδηροδροµική γέφυρα σε στύλους της εποχή της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε
για το Μανταλέι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΑΜΑΡΑΠΟΥΡΑ - ΜΙΝΓΚΟΥΝ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΜΑΝΤΑΛΕΪ
Σήµερα θα επισκεφθούµε την αρχαία πρωτεύουσα της Μιανµάρ, την Αµαραπούρα, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε
στιγµιότυπα από την καθηµερινή ζωή των 1.000 µοναχών που ζουν στο µοναστήρι Μαχαγκανταγιόν, καθώς και ένα εργοστάσιο
ύφανσης µεταξιού. Νοτιοδυτικά του Μανταλέι βρίσκεται η παγόδα Μαχαµούνι, ένας από τους σηµαντικότερους τόπους
προσκυνήµατος των βουδιστών. Σύµφωνα µε την αρχαία παράδοση, το τεράστιο άγαλµα του Βούδα στο εσωτερικό του ναού,
είναι ένα από τα πέντε που χυτεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το απόγευµα θα πλεύσουµε µε βάρκα για µία ώρα στον
υδάτινο δρόµο του Ιραουάντι για να φθάσουµε στο Μινγκούν. Σκηνές της καθηµερινής ζωής των ντόπιων θα εκτυλίσσονται
µπροστά µας καθ’ όλη τη διαδροµή, δίνοντάς µας µαθήµατα απλότητας και οµορφιάς. Εδώ θα δούµε την ύψους 50 m
µισοτελειωµένη στούπα και την µεγαλύτερη καµπάνα του κόσµου. Πολύ κοντά βρίσκεται η µοναδικής αρχιτεκτονικής παγόδα
Myatheindan. Η επίσκεψή µας στους θησαυρούς της βουδιστικής κληρονοµιάς συνεχίζεται µε την παγόδα Kuthodaw, όπου θα
δούµε το µεγαλύτερο βιβλίο του κόσµου, καθώς και το µοναστήρι Shwenandaw, όπου θα θαυµάσουµε το µεγαλείο της
αρχιτεκτονικής του ξύλου τικ και της ξυλογλυπτικής του 19ου αιώνα. Στην κορυφή του λόφου του Μανταλέι θα
ολοκληρώσουµε την περιήγησή µας, βλέποντας το ηλιοβασίλεµα να δίνει µία ακόµη πιο µυστηριακή ατµόσφαιρα στην πόλη και
στο οροπέδιο Shan, τους πρόποδες των Ιµαλαΐων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΧΕΧΟ - ΠΙΝΤΑΓΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Χέχο. Άφιξη και οδική αναχώρηση για Πιντάγια, όπου θα περιηγηθούµε στις
µοναδικές σπηλιές της µε τα εννέα χιλιάδες αγαλµατίδια του Βούδα. Τα αγαλµατίδια αυτά είναι ένα δείγµα της βαθιάς πίστης
των Βιρµανών, οι οποίοι τα έχουν τοποθετήσει εκεί στο πέρασµα των αιώνων. Θα συνεχίσουµε για τη λίµνη Ίνλε, που
πλαισιώνεται από ψηλούς λόφους και από χωριά χτισµένα πάνω σε πασσάλους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µία "κρουαζιέρα" στην λίµνη Ίνλε, που είναι γνωστή για τους υδρόβιους υακίνθους, οι
οποίοι βοηθούσαν τις φυλές που ζουν εκεί να δηµιουργήσουν τους πλωτούς τους κήπους. Οι άνθρωποι εδώ έχουν αναπτύξει τον
δικό τους µοναδικό τρόπο κωπηλασίας. Βρισκόµαστε σε έναν αλλόκοτο κόσµο από τον οποίο δύσκολα θέλουµε να
"ξεκολλήσουµε" και να επιστρέψουµε στην καθηµερινότητα. Στον µυστηριακό υδάτινο κόσµο της λίµνης Ίνλε, όπου θα
περιηγηθούµε µε βάρκες, όλα µοιάζουν να επιπλέουν και να κινούνται. Τα σπίτια πάνω στους πασσάλους, οι πλωτοί κήποι που
κατασκεύασαν οι ντόπιοι µιµούµενοι τη φύση, οι υάκινθοι, οι βάρκες. Οι "κωπηλάτες του ποδιού" αλιεύουν δίπλα µας τα
αναρίθµητα είδη ψαριών του ποταµού µε τον δικό τους µοναδικό τρόπο. Στο χωριό Inn Paw Khone θα δούµε τους ντόπιους να
υφαίνουν µετάξι σε αργαλειούς. Θα επισκεφθούµε επίσης την πιο σεβάσµια παγόδα της λίµνης Phaungdaw Oo και το
µοναστήρι-µουσείο Nga Phe Kyaung µε την αριστοτεχνικά σµιλευµένη ξυλόγλυπτη είσοδο, ενώ θα απολαύσουµε ένα ακόµη
υπέροχο ηλιοβασίλεµα από το ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

11η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ - ΙΝΤΕΪΝ (Εύκολο περπάτηµα σε ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ Pa O) - ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την περιοχή Ιντέιν. Κρυµµένο από την πυκνή βλάστηση δέντρων και θάµνων, το
συγκρότηµα από παγόδες θα µας αποκαλύψει ένα ακόµα κεφάλαιο της βουδιστικής ιστορίας της Βιρµανίας. Ο χρόνος έχει
αφήσει τα σηµάδια του µε διάφορους τρόπους στον λαβύρινθο από τις αµέτρητες στούπες που θα συναντήσουµε εδώ. Το
απόγευµα θα συνεχίσουµε την περιήγησή µας σε χωριά της περιοχής για να δούµε τον τρόπο ζωής και τις καθηµερινές
δραστηριότητες των κατοίκων τους, των σκληροπυρηνικών Pa O (Πa O), τους οποίους θα "ανακαλύψουµε" µετά από έναν
εύκολο εικοσάλεπτο περίπατο σε µια καταπράσινη περιοχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

12η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ - GOLDEN ROCK (ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ)
Θα αφήσουµε πλέον σήµερα την λίµνη Ίνλε και θα µεταβούµε στο Χέχο, απ΄ όπου θα πετάξουµε για την Γιανγκόν. Φθάνοντας,
θα αναχωρήσουµε για τον περίφηµο Χρυσό Βράχο (Golden Rock), όπου µας περιµένει ένα µοναδικό θέαµα την καλύτερη ώρα
της ηµέρας, την ώρα που δύει ο ήλιος: η διάσηµη µικρή παγόδα που είναι χτισµένη στην κορυφή ενός γρανιτένιου στρογγυλού
βράχου καλυµµένου µε φύλα χρυσού που τοποθετούν οι πιστοί και που ισορροπεί σχεδόν στον αέρα! Απολαύστε ένα µοναδικό
ασιατικό ηλιοβασίλεµα και µαγευτείτε από τα χρώµατα του ορίζοντα που αντικατοπτρίζονται στο χρυσό βράχο και δηµιουργούν
ένα πραγµατικό υπερθέαµα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
Σηµείωση: Η επίσκεψη αυτή είναι δύσκολη για τον µέσο ταξιδιώτη λόγω των οχηµάτων ανάβασης στην περιοχή του Βράχου.
Υπάρχει δυνατότητα να παραληφθεί η επίσκεψη στον Χρυσό Βράχο και αντικατασταθεί η εκεί διανυκτέρευση, µε διαµονή στην
Γιανγκόν.

13η ΗΜΕΡΑ: GOLDEN ROCK (ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ) - ΓΙΑΝΓΚΟΝ
Θα αποχαιρετήσουµε σήµερα το πρωί την παγόδα και θα αναχωρήσουµε για την Γιανγκόν. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

14η HMEPA: ΓΙΑΝΓΚΟΝ -ΑΘΗΝΑ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για να πάρουµε την πτήση επιστροφής.
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση

Highlights
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκεφθείτε το Μπαγκάν και απολαύστε ένα θαυµάσιο ηλιοβασίλεµα στο υποβλητικό της τοπίο
Περιηγηθείτε σε χωριουδάκια βγαλµένα από το παρελθόν και σε τοπικές, όλο ζωντάνια, αγορές
Εκδράµετε στο ηφαίστειο Πόπα, "το σπίτι των Πνευµάτων", "τον Όλυµπο της Βιρµανίας"
Εξερευνήστε το Μανταλέι - το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της χώρας - και την ευρύτερη περιοχή του
Πλεύστε στον υδάτινο δρόµο του Ιραουάντι παρακολουθώντας σκηνές της καθηµερινής ζωής των ντόπιων
Κάντε µία αξέχαστη βόλτα µε το διάσηµο τραίνο της Πγιν Οο Λγουίν
Περιηγηθείτε στις µοναδικές σπηλιές της Πιντάγια µε τα 8094 αγαλµατίδια του Βούδα
∆είτε τους πλωτούς κήπους και τα χτισµένα σε πασσάλους χωριά της λίµνης Ίνλε
Ανακαλύψτε τον κρυµµένο από πυκνή βλάστηση λαβύρινθο µε αµέτρητες στούπες στην περιοχή του Ιντέιν
Ανεβείτε στο παραδοσιακό τραινάκι που κάνει τον γύρο της Γιανγκόν
∆ειπνήστε στο Karaweik Royal Barge Restaurant παρακολουθώντας µια φολκλορική παράσταση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 2079€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

2079 €

890 €

Twin Room

2079 €

890 €

Triple Room

2079 €

890 €

Single Room

2819 €

890 €

Extras
+ ΒΙΖΑ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ : 45 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 5/1/2018 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 2079€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

2079 €

890 €

Twin Room

2079 €

890 €

Triple Room

2079 €

890 €

Single Room

2819 €

890 €

Extras
+ ΒΙΖΑ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ : 45 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/2/2018 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 2079€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

2079 €

890 €

Twin Room

2079 €

890 €

Triple Room

2079 €

890 €

Single Room

2819 €

890 €

Extras
+ ΒΙΖΑ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ : 45 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό
Εξαιρετικά ξενοδοχεία πολυτελείας 4*sup.,5* επιλεγµένα, που σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν (εξαιρείται το ξεν. Στο Χρυσό
Βράχο που είναι βασικών ανέσεων λόγω έλλειψης υποδοµών στην περιοχή).
Ηµιδιατροφή καθηµερινά. Συνολικά 12 γεύµατα.
Στις 31.12 το δείπνο είναι κανονικό και όχι εορταστικό.
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα
Τοπικός ξεναγός, Έλληνας αρχηγός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•

Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία
καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες
επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και
έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες
από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους όρους των
καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 890 €
Βίζα Βιρµανίας (το κόστος των 50$ καταβάλλεται στην Αθήνα, θα πρέπει όµως να µας στείλετε 2 φωτογραφίες και
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Στη Βιρµανία θα πρέπει να έχετε µαζί σας ∆ολάρια Αµερικής κοπής µετά το 2000 (όχι σειρά CB) και σε πολύ καλή κατάσταση
ή Ευρώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το γραφείο µας στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να
προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.

ΠΤΗΣΕΙΣ

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

QR 204

24/12/2017

ΑΘΗΝΑ - NTOXA

12:40

17:50

QR 918

24/12/2017

NTOXA – ΓΙΑΝΚΟΝ

20:10

05:20 +1

919

06/01/2018

ΓΙΑΝΚΟΝ - NTOXA

08:05

11:45

QR 211

06/01/2018

NTOXA - ΑΘΗΝΑ

15:00

19:10

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

QR 204

05/01/2018

ΑΘΗΝΑ - NTOXA

12:40

17:50

QR 918

05/01/2018

NTOXA – ΓΙΑΝΚΟΝ

20:10

05:20 +1

919

18/01/2018

ΓΙΑΝΚΟΝ - NTOXA

08:05

11:45

QR 211

18/01/2018

NTOXA - ΑΘΗΝΑ

15:00

19:10

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

QR 204

25/02/2018

ΑΘΗΝΑ - NTOXA

12:40

17:50

QR 918

25/02/2018

NTOXA – ΓΙΑΝΚΟΝ

20:10

05:20 +1

919

10/03/2018

ΓΙΑΝΚΟΝ - NTOXA

08:05

11:45

QR 211

10/03/2018

NTOXA - ΑΘΗΝΑ

15:00

19:10

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

QR 204

01/04/2018

ΑΘΗΝΑ - NTOXA

13:45

18:00

QR 918

01/04/2018

NTOXA – ΓΙΑΝΚΟΝ

21:05

06:25 +1

919

14/04/2018

ΓΙΑΝΚΟΝ - NTOXA

07:50

11:10

QR 211

14/04/2018

NTOXA - ΑΘΗΝΑ

15:00

19:55

QR

QR

QR

QR

