MYANMAR
B(BURMA)

VELKOMMEN TIL HORISONTS

MYANMAR (BURMA)
Holder du af unaturligt smuk natur, bjerge,
søer, rismarker, floder - og en befolkning af
forunderlig elegance og mildhed, er rejser til
Myanmar noget for dig. Horisonts rejser til
Myanmar byder på det hele og er blandt vores
gæsters absolutte favoritter.
På vores rejser til Myanmar er det nemt at forveksle det tilbagestående med idyl og romantik,
og den teknologiske udvikling er skam hastigt i
gang i landets største by, Yangon.
Alligevel forbliver rejser til Myanmar en slags
invitation til et kig tilbage til tiden - vi ser
okser trække ploven gennem rismarker, munke,
der lever asketiske liv i klostre, som de har
gjort det i tusind år, og burmesiske kvinder, der
pynter sig med blomster – i perfekt harmoni
med deres vidunderlige smil.
Horisonts rejser til Myanmar giver dig et
indblik i Myanmars kultur og forklarer landets
særegne stil. Forklaringerne er mange. En
væsentlig årsag ligger i burmesernes religiøse
kulturarv, som du på vores rejser ser komme
til udtryk i deres venlige og tilsyneladende
fredfyldte livsstil.
Myanmar har igennem årtier været lukket for
omverden af et militærregime, der var besat
af at beholde magten. Nu er grænserne åbne.
Selv om langt fra alt er godt, blæser mildere
politiske vinde, hvilket vi nyder godt af under
vores besøg i det smukke land.
Et fabelagtigt turistland kommer således ud af
sit skjul, hvis du vælger at rejse til Myanmar.

VORES REJSELEDERE
Vores rejser i Myanmar foregår
enten med en af vores erfarne
danske rejseledere, der har det til
fælles, at de er journalister og har
fulgt landet indgående igennem
mange år, eller med en af vores
håndplukkede lokale guider, der
på flydende engelsk viser dig det
eksotiske og smukke Myanmar.

Vi har lavet rejser til Myanmar siden 2008,
længe inden det gik op for andre rejsebureauer,
at landet var et skatkammer at besøge. Vores
Myanmar-rejser foregår altid i små grupper
med hovedvægt på vores rejselederes unikke
viden og personlige forhold til destinationen.
Vælg din rejse med omhu
- det fortjener du!

KUNDETILFREDSHED
Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

Vi har spurgt vores kunder, hvad de synes
om vores rejser til Myanmar. På en skala
fra 1-5, hvor 5 er det bedste, giver vores
kunder os en bedømmelse på 4,8.

BAGAN

PAGODE-SLETTEN
Bagan er Myanmars gamle hovedstad i den
nordlige del af landet. Byen spreder sig nu
ud over den gamle bykerne, og udenfor byen
ligger en slette med mere end 2.000 pagoder med hver deres karakteriske udtryk.
Det giver mulighed for at cykle rundt
blandt templerne eller blot udvælge et par
stykker, hvorfra du kan nyde den smukke
udsigt og se solen gå ned over sletten. Hvis
du da ikke ønsker at se det hele fra oven i
luftballon.

MANDALAY

U BEIN’S BRIDGE
Mandalay er Myanmars kulturelle hovedstad, med dens koloniale stemning og nem adgang til en mængde seværdigheder, herunder det tidligere
kongelige palads, det gyldne munkekloster, Shwe Kyaung, Kuthodaw-pagoden, og U Bein’s Bridge.
Den smukke U Bein’s Bridge er en 1,2 km lang gangbro over Taungthaman-søen, bygget i teak-træ. Broen ligger i Amarapura uden for Mandalay
og blev opført i 1782, da Amarapura var royal hovedstad. Broen bruges
dagligt af de mange munke og den lokale befolkning og er et af de mest
fotograferede bygningsværker i Myanmar.

INLE SØEN

BYER PÅ PÆLE

YANGON

SWEDAGON PAGODEN
Alle rejser til Myanmar indeholder et besøg ved Myanmars største turistattraktion, den fantastiske Swedagon pagode, der siges at være blevet bygget for at huse
8 af Buddhas hellige hår. Vi nyder solnedgangen over den 100 meter høje, forgyldte pagode udsmykket med diamanter, rubiner, safirer og andre ædelstene - et
smukt syn, der afslutter de fleste af vores rejser til Myanmar.

Inle søen er 22 km lang og 11 km
bred. En stor del af søen er dækket
af vandhyacinter, hvilket får den til at
ligne en magisk have.
Her finder vi små byer på pæle og
her holder de såkaldte “et-benede
roere” til - det er fiskere, der på et
ben står i deres båd, mens de ror
med det andet.
På de fleste af vores rejser bor vi
ikke på selve søen, men i den lille
hyggelige Nyaung Shwe. Byen var
hovedsæde for en af de tre sawbwas
- lokale konger, der regerede Shanstaten. De to øvrige var i Hsipaw og
i Kyaing Tong. Nyaung Shwe er en
hyggelig lille by uden høje huse og
trafik. Den har et godt lokalt marked
og er nem at spadsere omkring i.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Rejser til Myanmar
Vores rejser til Myanmar tager udgangspunkt i vores kompetente rejselederes indgående kendskab til landet.
Vi har forskellige rejser, der giver dig mulighed for at vælge den længde og vinkel på rejsen, som du synes
passer bedst til dig. Vores rejseledere i Myanmar er journalister med et indgående kendskab til landets
historie og udvikling og med hver sin spidskompetence.
Uanset hvilken af vores rejser til Myanmar, du vælger, er du med Horisont Rejsers rejseledere sikret intense,
underfundige, smukke og indholdsrige rejser til Myanmar, du aldrig vil glemme.
Vi har lavet rejser til Myanmar siden 2008. Den gang var det ikke almindeligt at rejse til det lukkede land.
Idag er det blevet lidt mere almindeligt, og vi bruger vores erfaringer med vores lokale partner til at sikre, at
din rejse bliver noget helt specielt.

VISUM
Der er visumpligt til Myanmar. Visum skal søges
elektronisk inden rejsen. Du skal søge dit visum
ca. en måned inden afrejse, og det koster 50
USD. Inden du kan ansøge om visum, får du en
vejledning af os samt en række informationer,
som du skal bruge for at kunne udfylde formularen.

DRIKKEPENGE
Drikkepenge er svært at forstå for mange danskere, og de fleste vil helst
bare have det inkluderet i prisen. Vores holdning er dog, at drikkepenge
skal være et udtryk for jeres tilfredshed, og derfor skal de betales sidst på
rejsen til jeres lokale guide og til jeres chauffør. Som tommelfingerregel 5
USD pr dag til guide og chauffør.
Alle vores guider aflønnes af vores samarbejdspartner, der lønmæssigt
tilbyder guiderne en god løn, der sikrer, at vi kan få de dygtigste lokalguider. Men i Myanmar er en væsentlig del af guidernes løn drikkepenge fra
gæsterne. Som partner har vi desværre ikke indflydelse på dette.

MOBILTELEFON OG TIDSFORSKEL
Der er mulighed for at benytte sin danske mobil hele Asien. Dog
skal man være opmærksom på de høje roaming takster, som er
tilknyttet ens danske abonnement, når den bruges i udlandet.
Der er fem timers tidsforskel mellem Danmark og Myanmar,
dvs. når kl. er 12 i Danmark er den 17 i Myanmar.

PENGE PÅ REJSEN
Der findes ATM hæveautomater
i Yangon og Mandalay. Man kan
generelt endnu ikke benytte VISA
kort eller andre kreditkort som
betalingsmiddel, men tiderne ændrer sig og det bliver mere og mere
udbredt at kunne bruge hævekort.
Det anbefales at medbringe rejsevaluta i kontanter, i US-dollars, der
nemmest lader sig veksle til den
lokale valuta, Kyat.
Myanmar er et billigt rejseland. Et
måltid mad på restaurant kan fås
for 30-50 kr.

GEOGRAFI
Myanmar ligger i Sydøstasien afgrænset af Andamanerhavet og Den
bengalske Bugt. Myanmars grænse er 1.930 km lang og støder op mod
både Bangladesh, Kina, Indien, Laos og Thailand. Landets placering har
stor strategisk værdi, da Myanmar ligger tæt på de store skibsruter i det
indiske ocean.
Myanmar ligger mellem den tibetanske højslette og den malaysiske halvø
og byder på en utrolig smuk natur. Mellem bjergene, som omgiver landet
i både øst, vest og nord, løber floderne Ayeyarwady, Sittang og Salween,
hvorfra der udgår mange mindre floder. Myanmar er derfor meget rig på
vand og har et af verdens bedste områder for risdyrkning.
I dag er mere end to tredjedele af landets regnskove væk, men tidligere
var Myanmar dækket af skov og havde en fantastisk fauna med blandt
andet tigre, elefanter, aber og andre tropiske dyrearter. Myanmar er rig på
naturressourcer, frodige jorde og et betydeligt fiskerierhverv. Dertil kommer
forekomster af ædelstene, teaktræ, olie og naturgas.

PÅKLÆDNING

KLIMA
Myanmar har et tropisk monsunklima med tre sæsoner:
Fra slutningen af marts til maj er gennemsnits temperaturen over 30 grader, regntiden fra maj til oktober, hvor den
tropiske monsun giver regnfulde, varme og fugtige somre. Og
vintrene fra november til marts er mere tørre og har mildere
temperaturer mellem 21-28 grader. Den køligste og mest
behagelige tid for rejser til Myanmar er fra november til
marts.

De fleste burmesere, både kvinder og mænd går til
daglig klædt i bluse/skjorte og et saronglignende
klædestykke der går ned til anklerne og kaldes
longyi. På fødderne bæres lette sandaler, hvilket er
praktisk, når man til stadighed skal af og på med
fodtøjet i private hjem og under besøg i templer,
pagoder og klostre – også i ruiner. Husk altid at
tage sko og strømper af, når du besøger religiøse
områder.
Det er velset, at turister tager hensyn til normerne
for påklædning på og nær religiøse steder. T-shirts,
bluser og skjorter bør have (korte) ærmer. Voksne
bør undgå at gå rundt i meget korte shorts og
undertrøje. Ellers er behovet for påklædning som i
troperne: Bukser og overdele i bomuld, en sweater
til kølige morgener og aftener i højlandet (i december og januar måske til og med en jakke), og
gode sko eller sandaler. Behagelige flip-flap sandaler kan købes for en billig penge efter ankomst.
En hat eller kasket er nødvendigt midt på dagen,
og man bør medbringe solcreme, myggebalsam og
en lommelygte.

GRUPPEREJSE 18 DAGE

GRUPPEREJSE 12 DAGE

MYANMAR RUNDREJSE

VEJEN TIL MANDALAY

Myanmar er det gyldne, glemte land. Turistens
drømmerige med tusindvis af pagoder, orangeklædte
munke og en smilende, venlig befolkning. På denne
18 dages rundrejse får du ud over højdepunkterne
Mandalay, Bagan, Inle-Søen og Yangon en fascinerende tur til de etniske minoriteter i Shanstaten –
langt væk fra andre rejsende i dette smukke land.

På denne 12-dages rundrejse oplever du højdepunkterne i dette smukke land: Mandalay, Bagan, Sejltur på Ayeyarwadly-floden, den skønne Inle-sø, og
naturligvis hovedstaden Yangon. Og i modsætning til
andre rejsebureauers Myanmar-rejser, bevæger vi os
over land for derved at få den bedste rejseoplevelse.

Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay
Dag 4 Mandalay - Hsipaw
Dag 5 Hsipaw
Dag 6 Hsipaw – Pyin Oo Lwin
Dag 7 Pui Oo Lwin
Dag 8 Pyi Oo Lwin - Mandalay
Dag 9 Mandalay – Bagan
Dag 10-11 Bagan
Dag 12 Bagan – Inlesøen
Dag 13 Inlesøen
Dag 14 Inlesøen – Nyang Shwe
Dag 15 Nyang Shwe – Yangon
Dag 16 Yangon
Dag 17 Yangon – Bangkok
Dag 18 Bangkok – København

Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay
Dag 4 Mandalay – Bagan
Dag 5-6 Bagan
Dag 7 Bagan – Inle Lake
Dag 8 Inlesøen
Dag 9 Inle – Yangon
Dag 10 Yangon
Dag 11 Yangon – Bangkok
Dag 12 Bangkok – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

GRUPPEREJSE 18 DAGE

GRUPPEREJSE 15 DAGE

BURMAS HEMMELIGHEDER

DET GYLDNE BURMA

På denne rejse kommer du til områder som har
været lukket for rejsende i mere end 50 år. Den
indtil nu helt isolerede delstat Rakhine i det nordvestlige hjørne af Burma rummer fantastiske
uspolerede arkæologiske områder med hundredvis af
templer og tusindvis af Buddhaer, uberørte landsbyer,
floder med krystal-klart vand og ikke mindst en venlig og nysgerrig lokalbefolkning. Rejsen slutter med
tre dage ved Den Bengalske Bugt.

På denne rejse får du alle højdepunkterne - Mandalay, Bagan, Inle-Søen og Yangon - krydret med let
vandring til de små landsbyer og besøg ved Golden
Rock syd for hovedstaden Yangon. Med vores burmesiske specialguide får I stor indsigt i landets kultur
og historie, helt tæt på burmeserne, der beredvilligt
hilser jeg velkommen i deres smukke land.

Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay
Dag 4 Mandalay - Hsipaw
Dag 5 Hsipaw
Dag 6 Hsipaw – Pyin Oo Lwin
Dag 7 Pyi Oo Lwin - Mandalay
Dag 8 Mandalay – Fly til Yangon
Dag 9-10 Yangon
Dag 11 Fly til Sittwe, båd ti Mrauk U
Dag 12 Mrauk U
Dag 13 Mrauk U og udflugt til Chin landsbyer
Dag 14 Mrauk U – Sittwe, fly til Thandwe
Dag 15-16 Ngapali
Dag 17 Thandwe til Yangon – Bangkok
Dag 18 Bangkok – København

Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay - Sagaing - Amarapura - Mandalay
Dag 4 Mandalay - Monywa
Dag 5 Monywa - Pakokku - Bagan
Dag 6 Bagan
Dag 7 Bagan - Mt. Popa - Bagan
Dag 8 Bagan - Kalaw
Dag 9 Kalaw - vandring - Nyanung Shwe
Dag 10 Inlesøen
Dag 11 Nyang Shwe - fly til Yangon - Kyaikhtiyo
Dag 12 Kyiakhtiyo - Bago - Yangon
Dag 13 Yangon
Dag 14 Yangon - afrejse via Bangkok
Dag 15 Hjemkomst
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

REJSE MED EGEN GUIDE & CHAUFFØR

BURMAS HØJDEPUNKTER
På denne 14-dages rundrejse oplever du højdepunkterne i dette smukke land: Mandalay, Bagan, Sejltur på Ayeyarwadly-floden, den skønne Inle-sø, og
naturligvis hovedstaden Yangon. Rundrejse med jeres
egen guide og privat chauffør. Rejsen er tilrettelagt
så I både har tid på egen hånd og med jeres guide.
Al landtransport er inkluderet og der bliver sørget
for at I bliver hentet på jeres hoteller og I har hele
tiden mulighed for at kontakte jeres lokale guide.
Rejsen følger i hovedtræk vores grupperejser men I
har flere dage på egen hånd.
Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay og Amapuara
Dag 4 Mandalay på egen hånd
Dag 5 Mandalay – Bagan
Dag 6 Bagan
Dag 7 Bagan på egen hånd
Dag 8 Bagan – Nyaung Shwe
Dag 9 Inlesøen
Dag 10 Nyaung Shwe på egen hånd
Dag 11 Nyaung Shwe - He Ho - Yangon
Dag 12 Yangon
Dag 13 Yangon – Bangkok
Dag 14 Bangkok – København
Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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