Revelion 2020 in Myanmar

Pentru Revelionul 2020 am pregatit un program special, intr-un loc mai putin alterat de turismul de
masa. Un loc in care o sa va bucurați atat de farmecul Asiei traditionale, care a reusit sa isi conserve
spiritul autentic, cu zeci de temple budhiste si calugari, cu sate de pescari rupte de civilizatie dar si
intinderi linistite cu plaje albe cu nisip fin.

Myanmar este precum un giuvaer rar, icremenit in timp, cu farmec aparte, dintr-o alta epoca (tara a
stat aproximativ 50 ani sub embargo, in izolare, fara nicio influenta exterioara).
Vom poposi intai in Thailanda, in Bangkok-ul plin de contraste pe care il vizitam in drumul nostrum
spre Myanmar. Urmeaza apoi vacanta in Myanmar, cu ultima zi din anul 2019 pe care o petrecem in
orasul Bagan, unul dintre cele mai fermecatoare situri arheologice din lume. De aici vom adresa
lumii intregi La multi ani 2020!
Vizitam, la inceput ,orasul Yangon unde vom participa la o ceremonie budhista la celebra
Shwedagon Pagoda, petrecem finalul de an in Bagan si descoperim modul de viata al triburilor de pe
malul lacului Inle inainte de un sejur de 4 nopti in cea mai renumita statiune din Myanmar, Ngapali.
Myanmar este o lume aparte, printr-un mod simplu de a trai viata, impregnat de spiritualitate si
obiceiuri stravechi pastrate de secole. Un loc special ca o binecuvantare pentru noul an.

Detalii oferta
26-12-2019 pana la 10-01-2020 - 2,850.00 Euro
Tip activitate: Discover
Durata circuit: 16
Grup: intre 10 si 15 persoane
Locuri disponibile: 6
Grad de dificultate: Moderat

Experiente incluse in oferta
Participare la ceremonia speciala a lampilor de ulei, la Pagoda Shwedagon din Yangon
Vizita unei piete locale de pe lacul Inle
Cu bicicleta printre pagode si temple in Bagan
Relaxare la plaja in Ngapali
In Bagan, ritual special la manastire: participare la oferirea ofrandei de mancare pentru
calugari
Admira rasaritul de soare in Bagan
Plimbare cu tuk-tuk-ul prin Bangkok si priveste orasul de la un rooftop bar

Itinerariu

ZIUA 1 - București - Bangkok, via Doha
Plecare la ora 12.15 spre Doha cu Qatar Airways. Sosire la ora 18.00 si scurta escala pana la
ora 20.10 cand se pleaca spre Thailanda. Se calatoreste noaptea.

ZIUA 2 - Bangkok
Sosire la ora 06.55 in Bangkok. Transfer de la aeroport la hotel in Bangkok. Sosire la hotel si
check in la ora 12.00. Puteti sa lasati bagajele la hotel si sa porniti la o plimbare in oras sau va
puteti relaxa la piscina sau la spa. Restul zilei este rezervat pentru odihna. Seara va
recomandam o vizita la un Sky Bar din Bangkok.
Cazare: hotel Maitria Sukhumvit 18 Bangkok 4*sau similar in Bangkok
Nivel cazare: superior
Mese: micul dejun in avion

ZIUA 3 - Bangkok - Yangon
Mic dejun. Dimineata pornim intr-un tur al orasului Bangkok cu vizitarea Marelui Palat

National cu Wat Phra Kaew – Templul lui Budha de Smarald. Facem o vizita si la Templul
Wat Pho, cel mai mare si vechi templu din Bangkok unde se afla o statuie foarte mare a lui
Buddha culcat si una din cele mai vechi scoli de masaj thailandez. Dupa vizite stop la un
restaurant local pentru pranz pe cont propriu si transfer la aeroport pentru zbor cu compania
Air Asia catre Myanmar. Sosire in Yangon si transfer la hotel.
Cazare: hotel Grand United Ahlone 4* sau similar in Yangon
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: vizita templului Wat Po din Bangkok.

ZIUA 4 - Yangon
Mic dejun si vizita Yangon, fosta capitala a Myanmarului si cel mai mare oras al tarii,
supranumit "Orasul gradina al Orientului Indepartat". Dimineata veti incepe turul orasului
cu o vizita la Sule Pagoda, apoi o plimbare prin zona colonioala si pagoda Chaukhtatgyi
Buddha. Continuati vizita cu Bothataung Pagoda si plimbare prin centrul vechi si China
Town si scurta oprire la Piata Scotiana, un loc potrivit pentru suveniruri si mancare
traditionala. Seara incheiem turul cu o vizita Pagoda Shwedagon, una dintre cele mai
impresionante stupe de aur din lume. Veti vizita acest loc sacru din Myanmar la sfarsitul zilei
pentru a evita caldura din timpul zilei si mai ales pentru a participa la ceremonia aprinderii
lampilor de ulei. Participand la acest ritual budist veti trai un important moment festiv pentru
localnici alaturi de credinciosi si calugari care vin in fiecare seara pentru a aprinde mici lampi
de ulei. Luati parte la aceasta ceremonie, admirati raul de luminite si bucurati-va de atmosfera
de la Shwedagon Pagoda la apusul soarelui. Transfer inapoi la hotel sau la un restaurant local
pentru o cina traditionala.
Cazare: hotel Grand United Ahlone 4* sau similar in Yangon
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: vizita pagodei Shwedagon si ceremonia lampilor de ulei .

ZIUA 5 - Yangon - Bagan
Dupa micul dejun transfer la aeroport pentru zbor spre Bagan, unul dintre cele mai
interesante situri arheologice din lume. Transfer la hotel pentru cazare si dupa-amiaza veti
vizita pagoda Ananda una dintre cele mai mari si mai bine pastrate din Bagan. Veti admira
alte mici temple si pagoda din centrul vechi al orasului Bagan inainte de a ajunge la rau pentru
imbarcarea pe o barca privata si pentru o scurta plimbare cu barca pe raul Irrawaddy la
apusul soarelui. Veti admira peisajul cu satele de pe malul raului, barcile traditionale de
pescari si pagoda in departare.
Intoarcere la hotel in cursul serii.
Cazare: hotel Tharabar Gate 4* sau similar in Bagan
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: apus de soare pe raul Irrawaddy.

ZIUA 6 - Bagan - Revelion 2020 in Myanmar
Aceasta ultima zi a anului 2019 zi este dedicata orasului Bagan. Optional trezirea dimineata
devreme pentru a vedea rasaritul de soare de pe unul dintre templele din Bagan sau optional
puteti opta pentru un zbor cu balonul deasupra complexului de temple de la Bagan. Dupa
rasaritul de soare, transfer inapoi la hotel pentru micul dejun.
Vom incepe ziua cu vizita unei manastiri unde vom dona mancare calugarilor budisti alaturi de
localnici. Calugarii budisti mananca ultima masa a zilei inainte de pranz si intreaga lor
mancare este donata in fiecare zi de localnici sau de vizitatori. Este o ceremonie budhista care
se pastreaza in tarile budhiste si de care va puteti bucura, descoperind astfel stilul de viata al
calugarilor budhisti din Bagan.
Ziua va continua cu vizita pagodei Shwezigon, construita in secolul 11. De aici continuati cu
Gu Byanukk Gyi, faimosul templu in stanca datand din secolul 13, templul Htilominlo despre
care se spune ca este ultimul templu in stil burmez construit la Bagan.
Dupa-amiaza libera pentru odihna la piscina si pregatire pentru cina de revelion.
Cina festiva de revelion la hotel. La Multi Ani!
Cazare: hotel Tharabar Gate 4* sau similar in Bagan
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun si cina
Experiente: Dimineata oferiti mancare calugarilor budisti intr-o manastire din Bagan iar
seara Revelion 2020 in Bagan.

ZIUA 7 - La Multi Ani 2020 din Bagan
Mic dejun si dimineata libera pentru relaxare la piscina. Dupa-amiaza ultimele vizite in Bagan
cu vizite la Dhamanyangyi Temple – cel mai masiv dintre templele din Bagam si Thatbyinnyu
Temple – cel mai inalt templu din campia Bagan. Oprire si al un atelier artizanal pentru a
descoperi modul de prelucare a lemnului si modul de pictura pe lemn si plimbare cu o sareta
trasa de cai sau optional puteti inchiria o bicicleta sau scooter pentru a descoperi cateva
dintre templele ascunse ale Bagan-ului.
Cazare: hotel Tharabar Gate 4* sau similar in Bagan
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: plimbare cu sareta sau bicicleta prin Bagan.

ZIUA 8 - Bagan - Lacul Inle
Dimineatadupa micul dejun transfer la aeroport pt zbor spre Heho, situat in apropiere de Lacul
Inle. Transfer spre Nyaung Shwe avand o oprire la frumoasa manastire Shwe Yaunghwe
Kyaung, una dintre cele mai fotografiate manastiri din Myanmar si celebra pentru ferestrele
sale ovale. Cazare si dupa-amiaza libera pentru plimbare prin piata, pentru un masaj si pentru
odihna.

Cazare: hotel Amazing Nyaung Shwe 3* sau similar in Nyaung Shwe
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: sesiune foto la manastirea Shwe Kyaun.

ZIUA 9 - O zi pe lacul Inle
Dimineata devreme porniti cu barca pe lacul Inle catre o piata local. Aici exista un sistem prin
care pietele locale alterneaza in fiecare zi in alt sat de pe malul lacului si dupa micul dejun veti
porni cu barca catre locul unde are loc piata in ziua respective. Dimineata continua cu o vizita
la complexul Inn Dein unde se afla peste 1000 de stupe vechi de peste 300 de ani. Acest
impresionant complex de temple si pagoda a fost deschis vizitatorilor in anul 2012 si este
considerat cel mai important loc spiritual de pe malul lacului Inle. Dupa-amiaza o sa fie
petrecuta pe Lacul Inle, vizitand gradinile plutitoare, Phaung Daw Oo, un temple budhist
sacru pe malul lacului Inle si manastirea pisicilor saltarete Nga Pe Kyaung. Veti putea sa va
opriti la cateva ateliere locale precum atelierul de argintarie, de tigari de foi si trabucuri,
atelierul de matase de lotus.
Seara apus de soare pe lacul Inle si transfer cu barca inapoi in Nyaung Shwe
Cazare: hotel Amazing Nyaung Shwe 3* sau similar in Nyaung Shwe
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: plimbare cu barca pe lacul Inle si vizita complexului Inn Dein.

ZIUA 10 - Plaja Ngapali
Check out dimineata si transfer din Nyaung Shwe spre aeroportul Heho. Zbor spre Thandwe
si transfer de aici cu masina pana in statiunea Ngapali, cea mai frumoasa si renumita statiune
din Myanmar pentru un sejur la plaja pentru 4 nopti .
Cazare: hotel Amata Garden Ngapali 4* sau similar in Ngapali
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: sejur la plaja in Ngapali

ZIUA 11-13 - sejur plaja in Ngapali, 3 zile
Zile libere pentru plaja, sporturi acvatice, relaxare la hotel. Puteti opta pentru excursii de
snorkeling, scuba diving si odihna pe plaja hotelului.
Cazare: hotel Amata Garden Ngapali 4* sau similar in Ngapali
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: sejur la plaja in Ngapal.

ZIUA 14 - Ngapali - Yangon
Dimineata transfer la Thandwe pentru zbor spre Yangon. Sosire in Yangon si transfer la hotel
pentru cazare. Dupa-amiaza libera pentru o plimbare prin zona coloniala unde puteti admira
frumoasele cladiri din perioada in care actualul Myanmar era colonie britanica si se numea
Burma. Optional puteti incerca sa gustati ceaiul de la ora 5 la hotelul Strand, cel mai renumit
hotel din Yangon iar seara puteti participa la un spectacol de dansuri traditionale locale.
Cazare: hotel Grand United Ahlone 4* sau similar in Yangon
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: ceaiul de la ora 5 la Strand Hotel Yangon

ZIUA 15 - Yangon - Bangkok
Dimineata transfer la aeroport pentru zbor spre Bangkok. Sosire in Bangkok si preluare de la
aeroport si transfer in zona Siam Centre pentru o ultima dupa-amiaza in Bangkok inainte de
zborul spre casa. Puteti face ultimele cumparaturi in numeroasele centre comerciale din
Bangkok sau in Piata Pratunam, puteti vizita casa memoriala Jim Thompson sau puteti vizita
acvariul din Siam Paragon. Seara transfer la aeroportul international pentru zborul Qatar
Airways spre casa.

ZIUA 16 - Bangkok - Doha - Bucuresti
Zbor international Qatar Airways cu plecare din Bangkok la ora locala 01.20 AM. Sosire in
Doha la ora locala 05:25. Scurta escala in Doha pana la ora 06:55 cand se pleaca spre
Bucuresti. Sosire pe aeroportul Otopeni la ora 11:15

Servicii incluse

Cost
Persoană în cameră dublă: 2.850 Euro
Persoană în camera single: 3.550 Euro
Detalii servicii
Pachetul include
Bilete de avion cu Qatar Airways pe ruta Bucuresti – Bangkok si retur via Doha
Bilete de avion cu Air Asia pe ruta Bangkok – Yangon si retur
Bilete de avion cu o companie locala pe ruta Yangon – Bagan – Heho – Thandwe –

Yangon (4 bilete)
Un bagaj de cala de 20 de kg / persoana pentru zborurile cu Air Asia si zborurile interne
in Myanmar
12 nopti de cazare cu mic dejun in Myanmar la hoteluri de 3 si 4 stele
1 noapte cazare cu mic dejun in Bangkok la hotel de 4 stele
Cina festiva de Revelion la hotelul din Bagan
Toate transferurile si vizitele incluse in itinerariu cu transport privat
Taxele de intrare la toate obiectivele din program
Servicii de ghid local in limba engleza pe durata excursiilor si transferurilor
Vizitele si excursiile asa cum sunt mentionate in program
TVA
Experiente locale:
Vizita Grand Palace si Wat Pho in Bangkok
Ceremonia lampilor de ulei la Shwedagon Pagoda in Yangon
Rasarit de soare in Bagan
Vizita unei manastiri pentru oferirea de mancare calugarilor budhisti
Revelion 2020 in Bagan
Vizita unei piete locale de pe lacul Inle.
Pachetul nu include
Taxa de viza Mynamar: 50 USD / persoana
Taxa de viza Thailanda : 30 Euro x 2 intrari (posibil sa fie gratuita la finalul anului)
Servicii de ghid roman insotitor.
Asigurarea medicala recomandata
Asigurarea storno optionala, se incheie in aceeasi zi cu contractul turistic
Alte mese in afara celor mentionate in program
Alte excursii si activitati optionale
Bacsisul pentru ghizii si soferii locali.
Bilete de avion
Qatar Airways
Orar de zbor Bucuresti – Bangkok – Bucuresti:
26.12.2019 Bucuresti - Doha 12:15 - 18:00
Doha - Bangkok 20:10 - 06:55 (sosire pe 27.12)
10.01.2020 Bangkok - Doha 01:20 - 05:25
Doha - Bucuresti 06:55 - 11:15
Cazare
12 nopti de cazare cu mic dejun in Myanmar la hoteluri de 3 si 4 stele
1 noapte cazare cu mic dejun in Bangkok la hotel de 4 stele.

Mese
13 nopți de cazare cu mic dejun.
Cina festiva de Revelion la hotelul din Bagan.
Experiente locale
Experiențe locale:
Vizita Grand Palace si Wat Pho in Bangkok
Ceremonia lampilor de ulei la Shwedagon Pagoda in Yangon
Rasarit de soare in Bagan
Vizita unei manastiri pentru oferirea de mancare calugarilor budhisti
Revelion 2020 in Bagan
Vizita unei piete locale de pe lacul Inle.

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 45 de zile inainte de data plecarii.
Viza turística pt Myanmar si Thailanda se obtine electronic si este nevoie de copie dupa
pasaport si o fotografie tip pasaport in format JPEG.
Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
1. 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
2. 50% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 60 - 30 de
zile calendaristice inainte de data plecarii;
3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic
de 30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Documente de calatorie
Documente de călătorie
Este necesar PAȘAPORTUL ELECTRONIC SAU PAȘAPORTUL SIMPLU valabil cel puțin
6 luni de la data terminarii calatoriei. Nu se acceptă pașaportul temporar.
Vă rugăm să vă asigurați că documentele de călătorie nu prezintă urme de deterioare a
elementelor de siguranță și că aveți 4 pagini libere pentru aplicarea vizelor.
Documente pentru minori:

MINORII trebuie să îndeplinească condiții speciale pentru a călători în străinătate.
Conform Legii nr. 248/20.07.2005, minorii însoțiți de ambii părinți trebuie să
îndeplinească aceleași condiții ca și aceștia pentru a călători în străinătate. În cazul în
care unul dintre părinți poartă alt nume decât minorul, este necesară prezentarea
certificatului de naștere a minorului
Minorii însoțiți doar de unul dintre părinți trebuie să prezinte la frontiera română
declarație notarială de acord a părintelul care NU călătorește. În cazul părinților
divorțați sau decedați, se prezintă hotărârea judecătorească definitivă prin care minorul
este încredințat părintelui împreună cu care călătorește, sau după caz certificatul de
deces
Minorii încredințați unor adulți, alții decât părinții sau ocrotitorii legali, trebuie să fie în
posesia declarațiilor notariale ale ambilor părinți, iar adultul împuternicit trebuie să
prezinte certificat de cazier judiciar. Informații suplimentare: www.politiadefrontiera.ro.
Informatii companii aeriene
Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce
diferite modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada
de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa
momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa
pasagerii asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi
raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute.
In cazul anularii unui zbor operat de o companie aeriana low cost, orice rerutare se va
face doar pe zborurile proprii, si nu pe zborurile alor companii.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu
acordul medicului de a calatori cu avionul.
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul
aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de a nu permite imbarcarea, respectiv de a
dispune debarcarea persoanelor in cauza.
Explore Travel nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de
a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la
ghiseul Control Pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special
amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci
depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.
Nota
In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de conducatorul de
grup, fara insa a aduce prejudicii structurii de baza a programului.
Informatii cazare

Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort
locale.
Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie
de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data
plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi
hoteluri similare ca locatie/confort.

Distributia si tipul camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; detaliile
legate de amplasarea, aspectul camerei sau orice cerinta speciala a pasagerului se
rezolva direct la receptia hotelului (in functie de disponibilitati).
Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere
camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi
un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (seif, minibar, internet, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
La plecare, clientii sunt rugati sa respecte cu strictete ora de plecare din hotel catre
aeroport anuntata de reprezentantul agentiei Explore Travel si inainte de predarea
cheilor la receptia hotelului sa achite toate cheltuielile suplimentare efectuate pe
perioada sejurului.

