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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot przez jeden 
z europejskich portów lotniczych do Hongkongu.

D ZIEŃ 2. Przylot do Hongkongu. Przejazd do hotelu, krótki 
odpoczynek, a następnie zwiedzanie miasta: wjazd na 
wzgórze Wiktorii, zatoczka Aberdeen, z pozostałościami 
pływającej wioski, na której kręcone były sceny filmów 
z Brucem Lee. Kolacja. Powrót do hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 3. Poranny przejazd pociągiem do Kantonu. Spacer 
po wyspie Shamian, będącej oazą spokoju i stanowiącej 
pamiątkę czasów kolonialnych. Wizyta w Świątyni 
Sześciu Banianowych Drzew, której główną atrakcję 
stanowi pochodząca z XI wieku Kwietna Pagoda. Późnym 
popołudniem przelot do Guilin w prowincji Guangxi. 
Obiadokolacja. Nocleg w Guilin.

D ZIEŃ 4. Rano rejs malowniczą rzeką Li do Yangshuo - 
podziwianie wapiennych ostańców, wiosek nadrzecznych 
i olbrzymich bambusów - krajobrazów będących wizytówką 
prowincji Guangxi, obiad, nocleg w pełnym życia Yangshuo.

D ZIEŃ 5. Rano przejazd do Guilin. Zwiedzanie Jaskini 
Trzcinowego Fletu - grota będąca przykładem niezwykłej 
erozji, pełna malowniczych form skalnych. Przejazd 
na plantację herbaty, poznanie procedury związanej 
z procesem produkcji najlepszych chińskich herbat, 
możliwość degustacji. Po drodze obiad. Po południu przelot 
do Lijiang przez Kunming. Przylot do Lijiangu wieczorem. 
Nocleg w Lijiang.

D ZIEŃ 6. Wjazd kolejką linową na 3 700 m n.p.m. na łąkę 
znajdującą się u podnóża Śnieżnej Góry Jadeitowego 
Smoka (Yulongxueshan) - 5 596 m n.p.m., krótki trekking 
po okolicy, zwiedzanie starego miasta w Lijiang. Kolacja, 
wieczorem fakultatywnie koncert tradycyjnej muzyki Naxi 
(mieszkającej tu mniejszości narodowej) - muzycy grają na 
replikach instrumentów sprzed kilkuset lat (około 19 USD/
os). Nocleg.

D ZIEŃ 7. Wycieczka do najgłębszego na świecie Przełomu 
Skaczącego Tygrysa na Jangcy. Powrót do Lijiang, 
możliwość rozkoszowania się atmosferą jednego z niewielu 
tak dobrze zachowanych zabytkowych miast chińskich. 
Kolacja, nocleg.

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu przejazd do Dali. Pobyt w kolejnym 
niezwykle atrakcyjnym starym miasteczku chińskim, 
zwiedzanie miasta i zespołu Trzech Pagód - najstarszych 
zachowanych budowli w południowo-zachodnich Chinach. 
Wizyta w Xizhou, lokalnej wiosce zamieszkanej przez 
ludność Bai, udział w klasycznej, charakterystycznej dla 
tej mniejszości ceremonii parzenia herbaty. Kolacja, nocleg 
w Dali.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu wyjazd w kierunku birmańskiej 
granicy. Podróż przez jedne z bardziej odległych, 
egzotycznych zakątków Chin po dawnej tzw. drodze 

birmańskiej stanowiącej główne źródło zaopatrzenia wojsk 
sprzymierzonych w czasie II wojny światowej prowadzącej 
wzdłuż jednej z odnóg legendarnego szlaku jedwabnego. 
Długi przejazd (400 km, około 7-8 godzin) urozmaicą 
piękne widoki na góry Gaoligong oraz pełen kolorytu obraz 
wiosek mniejszości narodowych. Obiadokolacja. Nocleg 
w Mangshi.

D ZIEŃ 10. Wizyta w Świątyni Puti-Bussha. Dalsza podróż 
w kierunku granicy. Po drodze możliwość zatrzymania się 
w lokalnych wioskach zamieszkanych przez mniejszości 
narodowe Dean i Jingpo, krótki trekking. Po południu 
przyjazd do Ruili, pełnego kolorytu granicznego miasta 
będącego centrum życia handlowego i rozrywkowego 
okolicznych terenów. Wizyta w lokalnej świątyni 
buddyjskiej Hansha i wiosce zamieszkanej przez 
mniejszość narodową Dai. Obiadokolacja. Wieczorem dla 
chętnych możliwość obejrzenia tętniącego życie nocnego 
marketu (około 5 USD/os). Nocleg w Ruili.

D ZIEŃ 11. Po śniadaniu przejazd do granicy chińsko-
birmańskiej. Przekroczenie granicy. Po odprawie 
granicznej przejazd przez Muse do Lashio (187 km, 
5 godzin). Po drodze wizyta w wiosce mniejszości 
Palaung, podglądanie codziennego życia. Przyjazd do 
Lashio, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Lashio.

D ZIEŃ 12. Po śniadaniu wizyta na lokalnym rynku. 
Następnie przejazd na zwiedzanie największych chińskich 
świątyń w Birmie - Quan Yin San. Kontynuowanie podróży 
do kolonialnego miasteczka Pyin Oo Lwin (Maymyo). 
Transfer do hotelu. Krótka przejażdżka (1,5 godz.) 
pociągiem relacji Lashio - Mandalay ze stacji Naung Pan 
do Naung Cho, żeby mieć okazję zobaczenia jak podróżują 
Birmańczycy oraz nade wszystko mieć możliwość 
podziwiania słynnego mostu Gokteik. Nocleg w Maymyo.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu zwiedzanie Jaskini Peik Chin 
Myaung, wodospadu Pwe Kauk, pagody Maha Ant Htoo 
Kan Tha oraz ogrodu botanicznego. Dalszy przejazd do 
Mandalay. Nocleg w Mandalay.

D ZIEŃ 14. Orwell narzekał kiedyś, że są w Mandalay tylko 
cztery ciekawe rzeczy i wszystko na „p”: priests (księża), 
pariasi, pagody i prostytutki. W rzeczywistości nikt nie 
będzie się ani sekundy nudził - rano około 2-godzinyy 
rejs do Mingun, gdzie znajduje się największa w świecie 
pagoda - projekt pewnego szalonego króla. Zakupy 
kolorowych lalek i kolonialnych kapeluszy. Następnie 
zwiedzimy świątynię Mahmuni, klasztor Shwenandaw 
oraz pagodę Kuthodaw. Po południu wizyta w dawnej 
stolicy Amarapura - „Mieście Nieśmiertelności” 
oddalonym od Mandalay o 11 km. Największą atrakcją 
jest najdłuższy na świecie most z drewna tekowego U Bein 
o długości 1,2 km. Powrót do Mandalay na nocleg.

D ZIEŃ 15. Rejs statkiem po rzece Irravadi do Bagan. Jak 
w kalejdoskopie przesuwać się będą przed naszymi 
oczami łodzie i tratwy, a na brzegach - malownicze wioski 
i dziesiątki pagód, scenki rodzajowe z życia najdalszej 
prowincji. Ósmy cud świata - Bagan, zapowiada się 
już z daleka sylwetkami niezliczonych świątyń. Nocleg 
w Bagan.

D ZIEŃ 16. Bagan to jedyne miejsce na świecie, gdzie na 
40 km2 jest więcej świątyń - (niegdyś 12 tys., z których 
zachowało się 2 229) - niż ludzi, którzy mieszkają tu 
w czterech wioskach. Między XI a XIII wiekiem, kiedy 
Mongołowie zniszczyli na zawsze to miasto, mieszkało tu 
200 tys. ludzi. Zwiedzanie najważniejszych pagód i stup, 
z których każda jest niepowtarzalna. Po lunchu wyjazd do 
Mount Popa - świętej góry natów - duchów opiekuńczych 
żyjących według Birmańczyków w niemalże każdym 
drzewie, na szczytach gór i w strumykach. Zachód słońca 
widziany z tej góry na zawsze pozostanie w pamięci. 
Nocleg w Bagan.

D ZIEŃ 17. Wczesna pobudka, przejazd na lotnisko. 
Przelot do Heho i przejazd nad jezioro Inle. Zwiedzanie 
miasteczka i jaskini Pindaya. Transfer do hotelu. Po kolacji, 
przedstawienie taneczne w wykonaniu miejscowych 
artystów - naturszczyków (nie mylić z naturystami…). 
Nocleg.

D ZIEŃ 18. Wycieczka łodzią po jeziorze Inle - jednym 
z najładniejszych jezior świata, targ na łódkach wśród 
roznamiętnionej handlem społeczności jeziornej, klasztor 
z tresowanymi kotami. Możliwość spotkania osławionych 
kobiet-żyraf. Powrót do bazy. Nocleg.

D ZIEŃ 19. Wcześnie rano transfer na lotnisko i wylot do 
Yangonu, zwiedzanie Yangonu mieszanki złotych pagód, 
angielskiej architektury kolonialnej i (stety, czy niestety) 
wdzierającej się tu od kilku lat nowoczesności. Shwedagon 
- największa stupa świata. Tak wyglądał Bangkok, Sajgon 
czy Kalkuta pół wieku temu. Nocleg.

D ZIEŃ 20. Rano transfer na lotnisko. Wylot do Polski przez 
port tranzytowy w Azji i Europie.

D ZIEŃ 21. Przylot do Warszawy w godzinach południowych.

CHINY POŁUDNIOWE - BIRMA

TERMINY:

CENA: 

6 760 PLN + 2 790 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 760 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 2 790 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot główny: Warszawa - Hongkong, Yangon - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, za wyjątkiem Lashio - hotel turystyczny
-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie w Chinach, w Birmie 

śniadania
-  transport: samolot, pociąg, autokar lub bus, łódź
-  przeloty wewnętrzne na trasach: Kanton - Guilin, Guilin - 

Kunming - Lijiang, Bagan - Heho, Heho - Yangon
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za wizy
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe 280 USD
-  zwyczajowe napiwki: ok. 85 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego 800 USD
-  wycieczki fakultatywnej: lot balonem nad Baganem – 

osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego 
faktu na miesiąc przed terminem wyprawy. 
Koszt ok 400 USD

Uwaga: wskazana ochrona przeciwmalaryczna

19.01 – 08.02.2017 22.11 – 12.12.2017


