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Yangon, Bagan, Mandalay, Inle Lake

2 Aralık 2016, İstanbul – Doha – Rangon 
Myanmar Turu için, saat 10.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, Rotadışı
Gezginler Kontuarında  buluşma, bilet ve bagaj işlemleri sonrası saat 13:20  de Qatar Hava Yolları, QR 240
seferi ile Doha’ya hareketimiz ile başlıyor.18:20  de Doha'ya varış ve aktarma.21:05  de Qatar Hava Yolları,
QR 918 seferi ile Myanmar’ın başkenti (Burma) Rangon’a hareket. Geceleme uçakta.

3 Aralık 2016, Yangon, Myanmar
06::30 da  Yangon havalimanına varışın ardından karşılanarak panoramik Yangon turu yapılacaktır. Turun
ardından otele transfer. (odalar 12:00 - 14:00 arası hazır olacaktır) Öğle yemeği otelde alınacaktır.Öğleden
sonra dinlenmeniz için serbest zaman. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

4 Aralık 2016, Yangon
Sabah kahvaltısının ardından bu son derece büyüleyici Yangon şehrinin keşfedileceği tanıtım turu
yapılacaktır. Pirinç, kauçuk ve tik ağacı ihracatı ile Güney Doğu Asya’nın bu zengin kentinde Victoria
ihtişamı, Art Deco ve egzotik oryantalizminin merak uyandıran mimarisinin karışımı, 2000 yıllık Sule
Pagoda, Botataung Pagoda, liman, Kyaukhatyi Buda görülecek ve Çin Mahallesinde yerel çin çayının
keyfini çıkarma fırsatınız olacaktır. Otelde öğle yemeğinin ardından dünyanın en göz kamaştırıcı
anıtlarından biri olan Altın Tapınak Shwedagon Pagoda’da gün batımını izleme şansınız olacaktır.
Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

5 Aralık 2016, Yangon – Bagan
Sabah erken kahvaltının ardından saat 06:30  da Yerel havayolu W9 143 seferi ile Bagan’a hareket.Saat
07:50  de varışın ardından havalimanına karşılanarak Bagan şehir turu yapılacaktır. Shwezigon Pagoda, 11.
yüzyılda Kral Anawrahta tarafından inşa ettirien Gu Byauk Gyi Tapınağı, Ananda Tapınağı, Shwe Gu Gyi
Tapınağı gini önemli tapınaklar görülecek yerler arasındadır. Öğleden sonra Myinkaba köyünde el sanatları
ve lake atölyesi ziyaret edilecektir. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

6  Aralık 2016, Bagan – Mt. Popa – Bagan 
Sabah kahvaltısının ardından Nyaung Oo ziyaret edilerek pazar ve kent meydanı gezilecektir. Ardından
yaklaşık 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğu ile şeker kamışı tarlaları arasından geçilerek mistik Popa Dağına
doğru hareket edilecektir. Dağın yamacındaki arsız maymunlardan kaçınmanız ve kırmızı, siyah ve yeşil
renklerinde giyinmemeniz tavsiye edilir. Dileyen misafirler dağın tepesine yaklaşık yarım saatlik süre ile 777
adım çıkarak manastırı ve muhteşem manzaryı görebilirler. Popa Mountain Resort’de öğle yemeğinin
ardından Bagan’a dönüş. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

7 Aralık 2016, Bagan – Mandalay
Sabah erken kahvaltı sonrası havalimanına transfer.Saat 08:45  te Yerel havayolu W9 402 seferi ile ülkenin
en önemli liman şehri olan Mandalay’a uçuş.09:15 'te varışın ardından havalimanında karşılanma ve
Amarapura’ya hareket. Binden fazla Budist rahibin yaşadığı ve ibadet ettiği Mahagandayon Manastırı
görülecektir. Takiben, teak ağacından yapılma, 200 yıllık U Bein köprüsü gezilecektir. Öğle yemeğinin
ardından Mahamuni Pagoda, Shwe Inbin Altın Saray Manastırı, 729 büyük parça mermer üzerine Budist
kutsal metinleri bulunan Kuthodaw Pagoda görülecektir. Turun ardından otele transfer. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde.

8 Aralık 2016, Mandalay – Ava – Sagaing – Mingun – Mandalay 
Sabah kahvaltısının ardından Ava (Inwa) eski kraliyet başkenti gezisine kısa bir tekne turu ile başlanacaktır.
Nanmyint Saat Kulesi, Maha Awingmye Bonzan ve Bargayar Manastırları görülecektir. Ardından Burma’nın
bir başka eski başkenti Mingun’a hareket edilecektir. Muhteşem Beyaz Pagoda Hsinbyume, Mingun Paya
görülerek Mandalay’a dönülecektir.Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.



9  Aralık 2016, Mandalay – Heho – Inle Gölü (Perşembe)
Sabah erken kahvaltınin ardından otelden ayrılış ve havalimanına transfer.
Saat 08:50  de Yerel havayolu W9 011 seferi ile Shan eyaletinin başkenti Heho’ya hareket.Saat 09:20 'de varışın
ardından havalimanında karşılanma ve Inle Gölü'nün kapısı sayılan Nyaung Shwe’ye transfer. Tekne ile Inle
gölüne hareket. Dünyanın bu inzivaya çekilmiş köşesine varışın ardından yapılacak köy gezisi esnasında
insanların günlük yaşamlarını gözlemleyerek yüzer bahçeleri, ayaklarıyla kürek çeken balıkçıları, tahta kazıklar
üzerinde oturan evleri, el sanatları atölyelerini, pamuk ve ipek dokuması ile bilinen Innpawkhon köyünü ve "Sıçrayan
Kediler" Manastırı ile Beş Buda tapınağı olarak adlandırılan Phaung Daw Oo Pagodası'nı görebilirsiniz.Yerel bir
restoranda öğle yemeğinin ardından lodge’umuza transfer. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

10  Aralık 2016, Inle Gölü
Sabah kahvaltı sonrası tekne ile sazlıkların arasından geçerek Inle gölünün ortasına, ardından küçük bir kanal
üzerinden Dein köyüne devam edilecektir. Dein Köyü içerisinden geçerek bitki örtüsünün yavaş yavaş
kaplamaya başladığı tarihi stupalar gezilecektir. Burada harika bir göl manzarasının da keyfini çıkarabilirsiniz.
Öğle yemeği yerel bir restoranda alınacaktır. Yemeğin ardından tekne ile otele dönüş. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde.

11  Aralık 2016, Inle Gölü - Heho – Yangon 
Sabah kahvaltısı sonrası otelden ayrılış ve Heho havalimanına transfer. Yerel havayolu ile Yangon’a uçuş.Öğlen
yemeği yerel restoranda.Öğleden sonra şehir merkezinde son serbest zamanlar.Akşam yemeği Royal Barge
Restaurant’da alınacaktır.  Geceleme otelimizde.

12  Aralık 2016, Yangon - Doha - 
İstanbul Sabah erken kahvaltının ardından havalimanına transfer saat 08:00  de Qatar Hava Yolları QR 919
seferi ile Doha’ya uçuş.Saat 11:45  de Doha’ya varış ve aktarma.13:50 Qatar Hava Yolları QR 237 seferi
İstanbul’a uçuş.saat 17:35’ de stanbul’a varış ve Myanmar turu için servislerimizin sonu.

Tur Ücreti: 3980 Euro
Tek kişilik oda  farkı: 720 Euro
Son Başvuru Tarihi: 11 Mart  2016 (1200 Euro)

Paket fiyata dahil olan hizmetler;
* Qatar Hava Yolları ile İstanbul – Doha –Yangon – Doha – İstanbul gidiş, dönüş uçak bileti
* Havalimanı vergileri
* Yerel havayolu ile Yangon – Bagan – Mandalay – Heho – Yangon uçak bileti 
* 4* otellerde oda- kahvaltı konaklama
* Programda belirtilen tüm transferler
* Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde alınacak limitli içecekler
* Programda belirtilen tüm geziler
* Seyahat sağlık sigortası
* Myanmar vize ücreti
* Yurt dışı çıkış harç pulu
* Rota Dışı Gezginler rehberlik hizmetleri

Paket fiyata dahil olmayan servisler;
* Uçaklarda 20 kg’ı aşan ektstra bagaj ücreti
* Tüm şahsi harcamalar

Kayıt: 
Rota Dışı Gezginler, Serdar Kölürbaşı: 0532 412 75 84
Binbirgezi, Ayşe Topbaş: 0549 737 67 47


