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Kedves Olvasó! 
 
Ez egy tényleg furcsa, a magar utazási piacon szokatlen anyag. Semmi mást nem állítunk benne csak azt, hogy 
velünk minden hónapban eljuthat Burmába, Ázsia egyik legtitokzatosabb országába. Az is benne van, hogy  
utunk, kiegészítő programjaink magyar nyelvúek. Azt is állítjuk, hogy az Ön által kiválasztott út, progam mögé 
teljes garanciát teszünk. 
 
A Yourdestination ASIA (YD) évi kb. 40.000 keves utast fogad ázsiai desztinációiban, már évek óta. 
Válalkozásunk 1981 óta van a piacon - és minden igyekezetünk ellenére - még mindig működik.  
 
Az eredetileg folyamatirányitási éz automatizálási projektekre alapozott cég folyamatosan bővítette működési 
körét és 1985 úta vezet komoly projeteket Ázsia különböző országaiban. Végül (2005-nen) „megérketett és 
letelepedett” ezen a csodálatos vidéken. Ma már az egyes szakterületekre önállóan szervezett divítiókkal 
rendelkezik. Ezek eggyike a Yourdestination Asia, a Comset Engineering Co. Ltd. (Thailand) utaztatási 
divíziója.    
 
Jelenleg az alábbi orszáokban van (szigorúan) beutaztató szolgáltatása. 

Thaiföld   Vietnam  Burma-Mianmar  Laosz 
Kambodzsa   Malajzia  Szingapúr   Indonézia 
Kína (szárazföldi)  Hong Kong  Japán 

 
Minden utunk, szolgáltatásunk közvetlenül nálunk is rendelhető, de a biztonság érdekében magyarországi 
utazási iroda partnereinknél is megvásárolható. Otóbbi esetben igen széleskörúvé válik a szolgáltatás, mert 
partnereing biztosítani tudják a nemzetközi repülőjegyxeket, utazási és storno biztosítást is. Különleges 
prgramjainknál, amikre az általános utazási biztosítás nem nyújt fedezetet, parnereinknél a kiegészítő (pl. sport, 
búvár, alpin ) biztosítás is elérhető. 
 
Ez a kataógusunk a 2016-2017-es szezonban elérhető, Vietnam gyönyörű földjére szervezett magyar és/vagy 
angol nyelvű programjainkat tartalmazza.  
 
Ezeken felül – igazán egyéni – utasaink számára teljesen egyéni konzultáció, út és programszervezés, helyi 
magyar idegenvezetés is elérhető. Nemcsak kedves egyéni utazóikn, hanem céges partnereink számára is. 
Rsézökre üzleti és incentíve, piac felmérő, kiállítási és koferencia szolgáltatásaink is elérhetőek.  
 
Keressen bennünket bátraqn, ha bármi kérdése van, mert mottónk egyszerűen ennyi: 
 

„Minden, ami Ázsia” 
hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

Tel: +3670623951 
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AZ ŐSI ÉS A MODERN BURMA - 15 NAP/14 ÉJSZAKA – THAIFÖLDI 
KIEGÉSZÍTÉSSEL 

Mandalay, Amarapura, Sagaing, Ava, Mingun, Pyin Oo Lwin, [Maymyo], Kyaukme, Monywa, Pakhangyi, 
Pakkoku, Bagan, Mt.Popa, Heho, Kalaw, Taunggyi, Kakku, Inle tó, Yangon 

 

 
 
MITŐL MÁS UTUNK, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI KÖRÚT? 
 
Utunk igazi „bennfentes”, kulturális út. Magyar csoportvezetőink sem hagyományos értelemben vett 
idegenvezetők. Gyermekkoruk óta lelkes hívei, kutatói Ázsia kultúrájának és történelmének. Van köztük 
Buddhista szerzetes, Ázsiával foglalkozó bölcsész. Igazán jó ismerik Burma (Mianmar) kultúráját, történelmét 
és mai életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre szóló élmény tudunk 
nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.  
 
Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat. Ki tudja 
hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen éppen 
milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van otthon” 
évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani a városban azon az estén. Önökkel lesz az út 
során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb megoldás. Nyughatatlan 
emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele tölteni az estéket is. 
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Szállodáink. Mi nem a üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire 
tervezzük útjainkat. Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) 
szállásokat ajánlunk, hanem a hely „hotspot”-jában. Ott ahonnal ez este látnivalói könnyen elérhetők, illetve 
ahonnan a legszebb a kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális 
építészet alkotása. Néhány kép szállásainról, ízelítőként. 
 

 
 
Thaiföldi kiegészítés. Repülőjegyük tartalmazza a Budapest-Bangkok szakaszt is! Ez lehetőséget ad arra, hogy 
ha ideje engedi, kiegészítse a körutat két különleges lehetőséggel. Akár mindkettővel is ugyanazon az úton.  
 

Induljon pár nappal korábban és nézze meg Bangkok csodáit is! Bangkoki telepített 
idegenvezetőnk segít Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott 
programot.  Várja Önt a repülőtéren, végigvezeti Bangkok és környékének csodáin, 
vissza is viszi oda a program végeztével, hogy csatlakozhasson a csoporthoz. 

Természetesen szívesen segítünk a bangkoki szálloda kiválasztásában is. 
 

Induljon haza pár nappal később és pihenjen egy nagyot Phuketen! Phuketi 
telepített idegenvezetőnk segít Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire 
szabott nyaralás megszervezésében. Várja Önt a phuketi repülőtéren és vissza is viszi 
Önt a nyaralás után. Ebben az esetben lesz egy kis többletköltség, mert a 

transzkontinentális útvonal Budapest-Bangkok + Phuket - Budapest útvonalra módosul. Természetesen 
szívesen segítünk a kellemes phuketi üdülőszálloda szálloda kiválasztásában is. 
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RÖVID UTIPROGRAM 
 

1. nap: Budapest - Mandalay 
2. nap: Mandalay - Amarapura, Sagaing & Ava 
3.  nap: Mandalay - Mingun - Mandalay 
4. nap: Mandalay-Pyin Oo Lwin [Maymyo] 
5. nap: Pyin Oo Lwin-Kyaukme-Mandalay 
6. nap: Mandalay-Monywa  
7. nap: Monywa – Pakhangyi - Pakkoku - Bagan 
8. nap: Bagan 
9. nap: Bagan-Mt.Popa-Bagan 
10. nap: Bagan-Heho-Kalaw 
11. nap: Kalaw-Taunggyi-Kakku 
12. nap: Inle  
13. nap: Inle-Heho-Yangon 
14. nap: Yangon 
15. nap: Hazaérkezés 

RÉSZLETES UTIPROGRAM 
 
1.nap: Budapest – Mandalay 

Indulás Budapestről a. Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről menetrendszerinti 
járattal Mandalay-be. 
 
Étkezés és éjszaka a repülőgépen. Rövid tranzit Bangkokban. 
Továbbutazás Mandalay-be. Megárkezás a délelőtti órákban. 
 
 

 
 
2.nap: Mandalay  - Amarapura, Sagaing, Ava 

Érkezés a repülőtérre. Kirándulás Amarapurába - Mianmar régi fővárosa, ahol a 
Mahagandaryon-kolostor több mint 1000 szerzetesének életét és a selyemszövő 
műhelyek munkáját figyelhetjük meg. Továbbutazás Sagaingba, ahol az 
Ayeyarwaddy-folyó elbűvölő tájképét a békés sagaingi hegyről tekinthetjük meg, 
amelyen több mint 700 kolostor található.    Ebéd egy helyi étteremben. 
Továbbutazás Avába, ahol lovaskocsival meglátogatjuk a Maenu Okkyaung-
kolostort (amelyet a királyné 1818-ban építtetett), a 27 méter magas Nan Myint-

tornyot, a Bargayar-kolostort, amely a 267 faragott tikfa oszlopról híres.       Vissza Amarapurába és naplemente 
az U Bein hídon. Szállás Mandalay-ban. 
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3. nap: Mandalay – Mingun – Mandalay 

Reggeli után csónakkirándulás Mingunba az Irrawady folyón. A csónakút során  
fantasztikus tájakon hajózunk végig és megismerkedhetünk a folyú mentén élő 
emberek mindennapi életével is. Mingunban meglátogatjuk a Minguni Pagodát, a 
Befjezetlen Pagodát a világ legnagyobb (90 tonnás) harangjával, Myatheindan 
Pagodát. Egy helyi étteremben elköltött egéd után visszainfulunk Mandlay-be. 
Délután megnézzük a hagyományos kézműves műhelyeket és az aranyfüstlemez 
készítést. Meglátogatjuk a Kuthodaw Pagodát, ahol a világ legngyobb könyét őrzik. 

Ezután a Shwenandaw (Arany Palota) Monostor következik csodálatos fafaragványaival. Napi programunk 
befejezéseként Mandalay Hill csúcsa következik a naplemente csodálatos látványával. Éjszakai szállás 
Mandalay-ben. 
 
 
4. nap: Mandalay-Pyin Oo Lwin [Maymyo] 

Utazás Pyin Oo Lwin-be - a korábbi gyarmati hegyi város a tengerszint felett 1040 
méter magasan található. Fenyveseket, eucalyptus-fákat és ezüst tölgyeket, a 
hegyoldalon kávé-, zöldség- és eperültetvényeket láthatunk. Pyin Oo Lwin fő 
látnivalói a helyi piac, a Kandawgyi Nemzeti Park (korábbi botanikus kert), a 
Pwekaku-vízesés és a Peikchinmyaing-barlangok.  A lovaskocsis városnézés 
kihagyhatatlan élmény. Ebéd egy helyi étteremben és szállás.  
 

 
 
5. nap: Pyin Oo Lwin-Kyaukme 

Utazás gépkocsival Kyaukme-be, ahol vonatra szállunk, hogy átmehessünk a híres 
gokteiki viadukton.    Piknikebéd a vonaton. Pyin Oo Lwin-ből visszautazás 
gépkocsival Mandalay-be és szállás.  
 
 
 
 

 
6. nap: Mandalay-Monywa  

Utazás gépkocsival Monywába és útközben a vidéki táj életének megtekintése.  
Kirándulás a sziklafalban lévő Powintaung-barlangokhoz, ahol több mint 400 000 
Buddha szobor látható, Thanbode-templom - több mint 500 000 Buddha szoborral, 
1930-ban épült, Bodhitathaung-templom - több mint 1000 ülő Buddha szoborral a 
Bodhi-fák (Ficus Religiosa) alatt, Shwethalyaung fekvő Buddha szobor, stb. Szállás 
Monywában. 
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7. nap: Monywa – Pakhangyi - Pakkoku -Bagan 

Utazás gépkocsival Pakkokuba. Útközben meglátogatjuk Pakhangyit, Brurma egyik 
legrégibb, teakfából épült, kolostorát. Látogatás a helyi piacon. Hajóra szállunk és 
Baganba hajózunk az Irrawady folyón. Piknikebéd a hajón. A hajóút során szabadidő. 
Érkezés Baganba és transzfer a szállodába. Szállás Baganban. 
 
 

 
 
 
8. nap: Bagan 

Látogatás: színes helyi piac, Shwezigon Pagoda (Bagan büszkesége), Htilominlo 
templom (a legszebben faragott oszlopokkal), a teák-fából épült Nathtaukkyaung-
kolostor, Ananda-templom (Bagan kiemelkedő remekműve), Gubyaukgyi-templom (a 
legszebb 11. századi falfestményekkel), Manuha-templom, Dhamayangyi-templom 
(Bagan legnagyobb temploma), Sulamani-templom (12. század), lakkozott fatárgyakat 
készítő műhelyek, Bagan, stb. Ebéd egy helyi étteremben.  A naplemente megtekintése 

a templom tetején. Szállás Baganban. 
 
 
9. nap: Bagan-Popa-hegy-Bagan 

Utazás gépkocsival a Popa-hegyhez - a „szellemek otthonaként” ismert kialudt 
vulkánhoz, a vidéki élet és a háziipar megfigyelése, például pálmaédességek készítése. 
Több helyen is megállhatunk fényképezés és a vidék megismerése céljából. Érkezés 
után 777 lépcső megmászása a Popa-hegy tetejére, gyönyörű kilátás a kialudt vulkánról 
a bagani síkságra.  Ebéd egy helyi étteremben.  Visszautazás és szállás Baganban. 
 

 
 
10. nap: Bagan - Heho-Kalaw  

Transzfer a repülőtérre és utazás repülővel Hehóba. Érkezés után transzfer Kalaw-ba, a 
gyarmati korszak hegyi állomására. Ellátogathatunk a Myinmahtigu-barlangokhoz, ahol 
régi Buddha szobrok láthatók.   Ebéd egy helyi étteremben.  Barangolás a gyarmati 
korszak hegyi állomásán és szállás. 
 
 

 
 
11. nap: Kalaw-Taunggyi-Kakku  

Utazás gépkocsival Taunggyin keresztül Kakkuba, a San Állam fővárosába, 1500 
méterrel a tengerszint felett. Útközben gyönyörködés a természetben.  Megérkezés a 
kakkui pagodákhoz, a csodálatos több száz éves buddhista sztupákhoz.  Továbbutazás 
az Inle-tóhoz, útközben meglátogathatjuk a ayetharyari szőlőültetvényt. Bejelentkezés a 
szállodába és szállás.   

mailto:hq@azsia-utazas.hu
http://www.azsia-utazas.hu/


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

www.burmaiut.hu 
  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  

Kathu, Phuket, 83120 Thailand 
Tel: +36706239513 

 
 

 
 

 
 
12. nap: Inle-tó  

Hajókirándulás a tavon. Látogatás In Thein faluba, a bozóttal és fákkal benőtt romos 
pagodák megtekintése, vízen lebegő veteményeskertek, lótuszszirom ruha készítő 
szövőszékek, Phaungdaw Oo Pagoda (a tó legnagyobb tiszteletben tartott pagodája), In 
Paw Khon faluban selyemszövés megtekintése, ugró macskák kolostora, stb. Ebéd egy 
helyi étteremben és szállás.  
 

 
13. nap: Inle-Heho-Yangon  

Transzfer a repülőtérre és utazás repülővel Yangonba. Érkezés után transzfer a 
szállodába és bejelentkezés.  Ebéd egy helyi étteremben. Körvasúttal utazhatunk kb. 30 
percet. Látogatás a Bogyoke piacra (kivéve hétfőn és ünnepnapokon), barangolás a 
kínai negyed piacán. Chaukhtatgyi fekvő Buddha szobor. Végül látogatás a Shwedagon 
Pagodához, amely a világ egyik csodája.  Szállás Yangonban 
 

 
 
14. nap: Yangon   

Délelőtt szabadprogram, Yangon nevezetességeinek meglátogatása. Délutáni transzfer a 
Yangon Nemzetközi repülőtterére és hazautazás. 
 
 
 
 

 
 
15. nap: Yangon - Budapest   

Repülés Yangonból Budapestre. Étkezés és éjszaka a repülőgépen. Rövid tranzit 
Bangkokban. Megérkezés Budapestre Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre a kora 
dálutáni órákban. 
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INDULÁSI IDŐPONTOK, SZÁLLODÁK 
 
Indulási időpontok  
Budapest : 2016. November 5. – Bangkok : 2016. November 6.    
2016. December 3. – Bangkok : 2016. December 4.   
2017. Január 7. – Bangkok/Mandalay : 2017. Január 8.   
2017. Február 11. – Bangkok : 2017. Február 12.   
2017. Március 4. – Bangkok : 2017. M-rcius 5.   

City 3 Star Hotel 

Mandalay Hotel Mandalay (Deluxe Room) OR Similar 
www.hotelmandalaymm.com  

Pyin Oo Lwin  Win Unity Pyin Oo Lwin Hotel (Deluxe Room) OR Similar 
www.winunityhotels.com/pol_home.html  

Monywa Win Unity Monywa Hotel (Superior Room) OR Similar 
www.winunityhotels.com/monywa_home.html  

Bagan Thazin Garden Hotel (Deluxe Room) OR Similar 
www.thazingarden.com  

Kalaw  Pine Hill Resort (Superior Room) OR Similar 
www.myanmarpinehill.com  

Inle 

Paramount Inle Resort (Superior Teak Room) 
www.paramountinleresort.com  
OR Hupin Khaung Daing Hotel (Superior room) 
www.hupinhotelmyanmar.com/khaungdaing-aboutus.htm  

Yangon Grand United Hotel (Superior room) OR similar 
http://www.hotelgrandunited.com/about_hgu_al.php   

         
A SZOLGÁLTATÁSOK A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZÁK: 
 
AZ ÁR TARTALMAZZA 

1. 3*-4* -os szállodai elhelyezés kátágyas szobákban, reggelivel. 
2.  12 ebéd, helyi éttermekben, üdtő/szeszes istal fogyasztás nálkül, az utiprogram szerint. 
3. Domestic Flight: Nyaung U (Bagan) – Heho / Heho – Yangon 
4. Helyi airport tax and porter fee  
5. Ideggenvezetés: Magyar csoport és idegenvezetés helyi angol nyelvá vezetővel kiegészitve. 
6. Transzfer és helyi utazázok légkondicionált saját busszal, a program szerint. 
7. Belépődijak a helyi látványosságokhoz, a múzeumok kivételével. 
8. Pyin Oo Lwin – Kyaukme vonatjegy  
9. Magán komp transzfer Pakkoku és Bagan között 
10. Transzfer és körút az Inle tavon, magánhajóval 
11. Hintós városnézézűs Avaban 
12. Tradicionális ajándék az utasok számára 
13. Dijmentes szolgáltatások: ésvényviz, frissitő kendő naponta  
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AZ ÁR NEM TARTALMAZZA 

1. Nemzetközi repülőjegyek 
2. Italok  
3. Vacsorák  
4. Vizum költség (USD $50 per person by Online E visa http://evisa.moip.gov.mm)  
5. Borravaló a helyi soféröknek és idegenvezetéknek (minimum US $5/pax/naponta) 
6. Utazási biztositás 
7. Szemályes költések 
8. Átutalási bank költségek 
9. Extra kültságek hivatalos ünnepnapokon (foglaláskor kell meghatározni) 
10. A programban nem emlitett kiegészitő programok költségei 
11. Egyéb, az utitervben nem szereplő költségek 
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