THAILAND-LAOS-KAMBODJA - BURMA
NAMIBIA – BOTSWANA - ZAMBIA

BURMA
A

LAOS

Jag heter Jörgen Tjörnvall och är ägare och
VD för Flygmäklarna.
Vi välkomnar alla trogna resenärer som länge
väntatpå denna spännande resa som
omfattar 4 länder.

MEKONG
CRUISE

Vi har under flera år samlat de största
höjdpunkterna i Burma – Laos - Kambodja till
ett äventyr av religion – natur -historia och
upplevelser. Jag har arbetat med samtliga
länder sedan tidigt 1990-tal

Buenos
Namib
öknen
Buenos
Buenos
Aires
Aires

Le Mirage

Du kommer att möta ett varierat program med
ett natursceneri och miljö utan motstycke –
bland annat kryssning på Mekong floden och
spännande övernattningar.
Vi använder intressanta 4-5* hotell under hela
resan och erbjuder som tillägg 3 nätter på
Burmas mest exklusiva badort innan
hemresan

ANGKOR
WAT

THAILAND - LAOS - CAMBODIA – BURMA
5-28/11 2018
DESTINATIONER & RESORDNING
THAILAND: Bangkok – Chiang Rai
LAOS: Houie Say – Pakbeng –LuangPrabang (flodfärd med båt)
KAMBODJA: Siem Reap
BURMA: Mandalay – Bagan ( flodfärd ) – Inle Lake –Ngapali Beach – Rangoon

TIDER & INNEHÅLL I PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT OCH UPPDATERAS
KAN KOMMA ATT UPPDATERAS I SLUTPROGRAMMET

DAG 1

VI FLYGER TILL ASIEN

Vi flyger ut från Kastrup/Stockholm dit vi ansluter med tåg & flyg från övriga Sverige.
Avresa Kastrup
14.00 ankomst Bangkok 06.30
Avresa Arlanda
13.30 ankomst Bangkok 05.45
Avresa Landvetter 09.55 ankomst Bangkok 06.30 via Kastrup

Flygningarna med Thai Airways från Skandinavien till Bangkok nonstop
Byte i Bangkok till inrikesflyget därefter flyg till Chiang Rai (1 timme 20min)

DAG 2

ÖVERNATTNING I CHIANG RAI

Vi landar i Bangkok på morgonen 05.45 & 06.30och flyger vidare 08.20 till Chiang Rai i norra
Thailand där vi landar 09.40 Vi flyger inrikes med Thai dotterbolag Thai Smile.
Vid Chiang Rai flygplats väntar buss som tar oss på mini sightseeing och till vår lunch
restaurang.
Vi kör genom te odlingar och stannar till på Boon Rawd Farm– en av de största te producenterna
i Thailand, här äter vi lunch.

BoonRawd Farm
Efter lunch kör vi till hotellet. Incheckning.
MJUK START -- 2 NÄTTER PÅ 5 STJÄRNIGT HOTELL
Start med 2 nätter i Chiang Rai för att få en mjuk start efter flygresan och acklimatisera oss till
Asien och komma in i tidszonen. Koppla av !
.

Det är viktigt att vi acklimatiserar oss 2 nätter på ett fullservice hotell och kan börja våra resa
utvilade.
Området här uppe i Chiang Rai – Gyllene Triangeln är ett ”bortglömt” turistområde.
Jag var här första gången redan 1978.

.

Vi kommer att bo på det 5 stjärniga Dusit Thani Hotell och förbereda oss med sightseeing,
shopping & god mat. Mingel på kvällen innan middagen.

Khom Loy en Thai tradition – vi ”nollställer” våra tankar och sänder iväg gamla bekymmer
med hjälp av Khom Loy’s flytande ”korgar” av bananblad fyllda med blommor och ljus.
Mycket vackert och stämningsfullt, en makalös syn att se dessa upplysta korgar segla iväg.
Nu kan vi titta framåt och möta äventyret med trygghet
DAG 3
Frukost

CHIANG RAI – GYLLENE TRIANGELN

Avresa från hotellet,vi börjar med en båttur på Mae Kok River

Omväxlande dag

Vi tar oss upp till bergstammarna runt Chiang Mai och besöker företrädesvis folk frånHmong
och Lahu stammarna.

Vi besöker intressanta ”hemma hos” miljöer. Vi bjuds även på lunch.

Vi umgås och har närkontakt med bergsfolket.

Gyllene Triangeln = Thailand-Laos-Kambodja.

Även om det fredliga, orörda landskapet är mycket inbjudande är The Golden Triangeln ett ökänt
namn/område. Redan på 1920-talet var detta en av världens största opium producenter.
I ett försök att få stopp på narkotikahandeln, gjorde den thailändska regeringen 1959
vallmoodling olagligt och förde in alternativa produkter/program för jordbrukare.
Opiumproduktionen skars ned kraftigt, men det finns farhågor att den är stigande igen (i
avlägsna fickor särskilt över gränsen in i Burma och Laos).
Vi återvänder till hotellet.Resten av eftermiddagen egen tid där vi bland annat förbereder våra
inresehandlingar till Laos innan vi avslutar denna dag med gemensam middag

DAG 4

IN I LAOS - MEKONG FLODEN MOT PAKBENG

Frukost
Transport till Thailand- Laos gränspassage. Pass kontroll. Väl i Laos går vi ombord på den båt
som skall föra oss på Mekong floden genom Laos natur till staden Luang Prabang.
Under en 2 dagars färd gör vi 1 stop med övernattning i Pakbeng.
Mer om båten och detaljer om våra ”stopp” på resan

Jag har arbetat med grupper
i Laos sedan tidigt 1990-tal

Mekong är en av Asiens största floder
(cirka 4 500 kilometer lång[1]). Den rinner
genom länderna Kina, Laos, Burma,
Thailand, Vietnam och Kambodja.
Det har varit och är till viss del omtvistat
var flodens källa befinner sig. Det gör att
flodens längd inte går att fastställa exakt.
Kinesiska utforskare har dock kommit
fram till att den bör vara belägen i
Jifubergen i Zadoi-området i norra Tibet i
den kinesiska provinsen Qinghai på
höjder runt 5200m över havet.

2 dagars flodfärd Houei Say – Pakbeng – Luang Prabang
Vi kommer att stanna till och göra besök i några av de byar vi passerar

Buffé lunch serveras på båten och middag på vår lodge.

Sent på eftermiddagen anländer vi till byn Pakbeng och vi är nu halvvägs på resan i Laos

Huvudgata i Pakbeng som ligger ca 15 minuters promenad från vår lodge.

Vi övernattar på Luangsay Lodge

En enkel lodge byggd av naturmaterial med varm dusch och moskitnät.
19.00 Middag med Laos inspirerad meny och en lokal vinlista till kvällens middag.

DAG 5

VIDARE MOT LUANG PRABANG

Frukost
08.00: Fortsätter vi vår kryssning nedströms där vi kommer att göra 2 stopp, byn Ban Baw
Som är en s.k. ”tribe village” där du kan prova ris alkohol.
Senare under resan når vi Pak Ou Caves med tusental Buddha statyer
Lunch serveras ombord

De som är tidigt (04.30 uppe kan även besöka den lokala marknaden innan avfärd.

Vi fortsätter vår färd.

Laos yta är 236 800 kvadratkilometer, vilket är något större än Storbritannien. Landet saknar
havskust men genomkorsas av många floder, bland annat den väldiga Mekong, som tjänar som
viktig transportled.
I södra delen av landet utgör floden gräns mot Thailand. Laos topografi präglas av berg och
höglandsplatåer, som tillsammans täcker cirka 70 procent av landets yta. Detta gör stora delar av
landet svårtillgängliga, då vägnätet är dåligt utbyggt. De södra delarna av landet är mer låglänta
med stora slätter
Landets befolkning består av mer än 48 etniska grupper. Den dominerande folkgruppen är
låglandsfolket, laolum; se lao (etnisk grupp). Hälften av invånarna lever i slättområdena kring
floden Mekong. Den största delen (80 procent) av alla etniskalaotier lever utanför Laos, i norra
Thailand (Isan). Den dominerande religionen i landet är buddhismen.

Stopp vid en by

Lunch serveras ombord

Pak OuCaves ”Buddha grottorna” blir nästa besök

Entrén till denna magnifika grotta är ett mästerverk i form av en vertikal klyfta tillgänglig via
land och båt och beläget mitt i djungeln.
Vi lär inte bli ensamma då platsen är väldigt välbesökt av pilgrimer
Det lär finnas ca 4000 Buddha figurer i grottan
Vi fortsätter färden ytterligare 2 timmar innan vi når Luang Prabang på sena eftermiddagen

Ankomst LuangPrabang ca 17.00

LouangPrabang, även stavat LuangPrabang, (lao: ຫລວງພະບາງ) är en stad i Laos, med en
folkmängd på ca 50 000 invånare (2005). Från 1300-talet var staden under långa perioder
huvudstad i riket Lan Xang, som geografiskt till viss del motsvarar dagens Laos. Legender
berättar om stadens tillkomst. Prins Fa Ngum flydde till Angkor men återkom och med hjälp av
en armé från Angkor tog han makten 1353 och valde LuangPrabang som sin huvudstad. Staden
har fått sitt nam av en Buddhaskulptur (Phrabang Buddha) som togs till staden från Vientiane
1512. På grund av stridigheter flyttades huvudstaden 1563 till Vientiane.

Luang Prabang upptogs 1995 på Unescos världsarvslista, och betraktas som ett unikt exempel på
en blandning mellan den traditionella och kolonialaarkitekturen.Staden, som ligger vid
Mekongfloden 42 mil norr om Vientiane, är känd för den höga koncentrationen av
buddhistkloster och buddhistmunkar. Idag finns där 33 tempel/kloster varav några byggdes redan
på 1600-talet.

Luang Prabang Laos boende i kolonial villa

Vi bor mycket centralt i staden. Fransk kolonial villa som är ombyggd till ett litet hotell på
fantasiskt läge. Promenader längs floden, fika och läs en bok på mysigt café.

19.00:Middag Lé Elephant Restaurant

DAG 6

SIGHTSEEING & COOKING

Frukost
Idag kommer halva gruppen att ha sightseeing & lunch i Luang Prabang – andra halvan av
gruppen tar på en inköps- och matlagningskurs (räknas som motion). Grupperna alternerar
program båda dagarna – där varje program tar större delen av dagen i anspråk

Sightseeing (inkl lunch) Luang Prabang för hälften av oss

Royal Palace temple Luang Prabang

Luang Prabang

Halva gruppen tar vi på en inköps- och matlagningskurs (räknas som motion).

Gå på marknad & handla in.

Matlagningskurs = vår lunch/stor förväntan

Vi ger alla möjlighet till snabbkurs om det Laotiska köket under våra dagar i Luang Prabang

Gemensam middag på kvällen

DAG 7

LUANG PRABANG- EGEN DAG

Tidigt på morgonen precis vid soluppgången
Luang Prabang var tidigare Laos huvudstad och är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Här hittar du
allt från tempel med gyllene tak till spår av den franska kolonialarkitekturen. Här finns mängder av
buddhistiska kloster och tidigt varje morgon går munkarna runt på gatorna och samlar in allmosor (mat för
dagen). Om du vill titta på måste vi ha en kort lektion i etikett

Efter att vi har sett munkarna få sin mat går vi till vår frukost på hotellet
Omgivningarna runt Luang Prabang innehåller en massa olika möjligheter som sammanfattas
nedan. Bad- cykling- kultur- Lao matlagning -religion.
Vi använder därför dagen till egna val och upptäckter och avslutar med gemensam middag till
kvällen http://www.luangsayresidence.com/location-attractions-attractions.html##

Framåt sena eftermiddagen/kvällen skall vi ha en Baciceremoni

Solen går ner över Luang Prabang
Middag

DAG 8

LUANG PRABANG – SIEM REAP/KAMBODJA

Frukost
Via ett tidigt morgonflyg flyger vi idag10.40 till Siem Reap i Kambodja (kort mellanlandning i
Pakse) och vi landar 14.10 i Kambodja.

SiemReap (även SiemRiep, SiemReab eller Siemréab) är en stad i norra Kambodja, och är den
administrativa huvudorten för provinsen SiemReap. Den är Kambodjas näst största stad och hade
168 662 invånare vid folkräkningen 2008.[1] Staden är mest känd för den närliggande ruinstaden
Angkor som står för stadens främsta näring, nämligen turism. En flod med samma namn som
staden rinner genom den för att sedan rinna ut i TonléSapsjön.Vi gör en kort city sightseeing och
checkar in på vårt hotell

Vi kopplar av resten av dagen och går en upptäcktsfärd på hotellet

Veteran bils tur?

Vill du ha en speciell tur i staden? Vi har en Citroën B14 från 1927 samt
även1928 år modell B14 Torpedo. Kanske något modernare ex.vis en Citroën 1931 modell C6.
Citroën B14 – 1927

Citroën C6 F

Till kvällen gemensam välkomst middag med typisk Khmer inspirerad lokal meny.
Chanrey Tree Restaurant

Det finns en bra och intensiv ”Night Market” väl värd ett besök. Maximal shopping.

Vi återvänder till VictoriaHotel och vilar ut inför morgondagens sightseeing.

Jag har arbetat i Kambodja sedan tidigt 1990-tal. Då fanns det ett (1) hotell i Siem Reap (nu över
200). För er bekvämlighet har jag i Siem Reap 8 medarbetare som tar runt oss på sightseeing.

DAG 9

ANGKOR WAT

Frukost
Sen ägnar vi större delen av dagen till Angkor Wat som är ett stort område skapat av Great
Khmer Empire under styret av Jayavarman VII som var härskare vid denna tid

Khmerriket var namnet på ett rike som existerade i Sydostasien
mellan 800-talet till 1400-talet. När riket var som störst innefattade
det Kambodja, Thailand, Laos och södra Vietnam. Centrum för riket
var Angkor som då var den största staden i världen. Religion i riket
var från början hinduism och Mahayana Buddhism, men dessa kom
att ersättas av Theravada Buddhism som spreds från Sri Lanka på
1200-talet.
Uppkomsten av Khmerriket är inte helt klarlagt, men en teori gör
gällande att Srivijayariket på Java genomfördes en lyckad invasion av
Indokina. Perioder av oroligheter avlöste varandra och riket
försvagades. Framväxande Thaistater i väster attackerade Khmerriket
och 1431 erövrades Angkor av Ayutthaya. Makten försköts söderut
mot Phnom Penh och den gamla huvudstaden Angkor övergavs.

Jayavarman VII

KARTA ÖVER ANGKOR

Södra porten

Ta Prohm Temple

Vi gör avbrott för lunch på restaurang Viroth`s

Viroth’s Restaurant is one of the best Khmer Restaurants in Siem Reap. It offers authentic
Khmer Cuisine in a beautiful ambience. Try the eggplant with minced pork or the Fish Amok!

Efter lunch besöker vi själva huvudbyggnaden -templet i Angkor Wat.

Angkor Vat[1] eller Angkor Wat (khmer:

; Prasat Angkor Vat, 'Stadstemplet') är det

mest berömda templet i ruinstadenAngkor i norra Kambodja. Tempelkomplexet byggdes av
kung Suryavarman II (1113-1150) som en hinduistisk helgedom tillägnad guden Vishnu. Under
1300- eller 1400-talet omvandlades templet till en theravadabuddhistisk helgedom. Detta har det
mer eller mindre fortsatt att vara ända tills idag, även om resten av Angkor övergavs under 1500talet. Området upptogs på Unescos världsarvslista1992.
En vallgrav och en yttre mur omsluter tempelområdet. Huvudbyggnaden består av gallerier med
stenreliefer som omsluter inre gårdar med bassänger (dock ej vattenfyllda) och den centrala
byggnaden på vilken de fem tornen står. Huvudentrén är från väster och dit kommer man via en
lång bro över vallgraven till huvudporten i yttre muren. Angkor Vat föreställer det hinduistiska
universumet, med de centrala tornen representerande det heliga berget Meru, de yttre murarna
bergen som omger världen och vallgraven oceanerna där bortom.
Angkor Vat är avbildat på den kambodjanska flaggan i mitten av ett rött fält. Fälten ovan och
under är mörkblå. På flaggan är templet helt vitt.2012 beslutades att en replika av byggnaden,
tillägnad Vishnu, skall uppföras i Bihar i Indien. Bygget beräknas ta tio år.[2] Middag på hotellet
DAG 10
SIEM REAP UTFLYKT
Frukost
Vi kommer idag att närvara vid en privat munk ceremoni som buddist munkar håller för att
bringa vår grupp lycka vidare på vår resa.

Dags att förnya vår lyckoceremoni och resa vidare

Lycka och välgång. Du kommer att känna dig upplyft samt något fuktig i håret

Lunch vid Kompong Phluck
Vi gör vi en utflykt med båt på TonléSap Lake som är den största sötvattensjön i sydöstra Asien
och listat som UNESCO Biosphere Reserve och med fenomenet att det under vissa tider ändrar
flöde.

Vi passar även på att besöka Kompong Phluck ett samhälle byggt på styltor

Tillbaka till hotell.
Middag på hotellet och sen packa inför morgondagens flygning till Mandalay/Burma

DAG 11

SIEM REAP–MANDALAY/BURMA

Frukost
09.50 flyger vi via Bangkok till Mandalay där vi landar 13.25

Mandalay är Burmas näst största stad och har cirka en miljon invånare. Den är huvudort för en
av Burmas administrativa divisioner och är belägen vid Irrawaddyfloden i den centrala delen av
landet. Mandalay är även landets religiösa och kulturella centrum, med många kloster och över
700 pagoder.

Till skillnad från vanliga ”standard” program har vi ett eget med balanserad mängd pagoder.

Vi tar en titt på utsikten från Mandalay Hill och Kusinara Pagoda innan vi checkar in på vårt
hotell.
Mandalay Hill resort

Middag på hotellet

DAG 12

SIGHTSEEING MANDALAY

Frukost

Morgondis över Mandalay
Sen börjar vi med att besöka Mahamuni Pagoda som till stor del är täckt av guld.
Vi studerar även lokalt hantverk i form av textil, träskulptering, förgyllning.
Mahamuni Pagoda

Jag har arbetat i Burma redan 1994.
Även här har vi 8 lokala och 2 svenska
medarbetare som hjälper till och tar
oss runt ..

.

Besök i ett kloster där vi upplever hur ca 1200 munkar serveras sin lunch under tystnad

Vi färdas genom är ett buddistiskt centrum med ca 600 kloster för mediterande och studerande
munkar.
Vi far sedan vidare till Ava som var huvudstad i Burma från 1364-1841 och grundades av kung
Thadominbya på en konstgjord ö.
Kungadömet grundades 1364] av Thadominbya efter kollapsen av Sagaing och Pinya riken på
grund av räder av Shan i norr. Under sina första år ansåg sig som den rättmätige efterträdaren till
kungariket Pagan, och att sätta ihop den tidigare riket av utkämpar ständigt krig mot
Hanthawaddy kungariket i söder, Shan i norr och öster och Rakhine State i väst.

Vi kommer dit via en färja och där väntar oss en transport med hästvagn som ger oss en
intressant inblick och närhet till det lokala lantlivet runt Mandalay
12.00 Avbrott för lunch

Transport på ön

Ava Tempel

”Färjan”

U Beins teak bridge, världens längsta bro (1,2km) byggd i teak besöker vi givetvis också.

Middag påhotellet

DAG 13

MANDALAY–BAGAN KRYSSNING

Frukost
Vi tar oss sedan till Sagaing hamnområde och går ombord på Fartyget som tar oss Mandalay Bagan under 1-dags kryssning.

Vi kommer i kontakt med lantlivet på bekvämt och nära håll.
Kryyssningen fortsätter nedströms mot Sagaing och studerar det intressanta livet längs floden.

Stopp i Yandabo
En by specialiserad på tillverkning av krukor

ANKOMST BAGAN

.

Ananda Temple

Vi checkar vi in på vårt hotell Ayeyarriverviewresort

Dagen innehåller ingen överdos av tempel/pagoder, vi har valt ut ett par intressanta & vackra
tempel. Det får räcka. Du behöver inte se alla 2217 tempel/pagoder som finns i Bagan !

Vi avslutar dagen med en underbar solnedgång över Bagan

Mingel på kvällen med beundrande blickar mot solnedgången

Middag på hotellet
An exciting food & beverage concept that brings together three of Asia’s renowned cuisines:
Chinese, Myanmar and Thai. Drawing inspiration from the cooking of the 3 countries, The Mekhong
@ Aye Yar Riverview’s menu is prepared with the freshest local ingredients, choice meats and
exotic Asian sauces with just the right touch of heat. The best of the three cuisines is only complete
when complimented by the gentle grace of Myanmar culture, served with the warmth and sincerity of
genuine Bagan hospitality. The Mekhong is the confluence of not only three exquisite cuisines, but
also of three extraordinary cultures.

DAG 14

BAGAN ÄVENTYR

Frukost
Tidigt på morgonen finns det möjlighet för intresserade till ballong uppstigning över Bagan
Detta är utom programmet då inte alla kanske är intresserade – glöm inte med varma kläder då
morgonen kan vara kylig. Pris ca 275 - 340 USD pp.
Du måste anmäla dig via länken nedan.
Efter uppstigningen frukost på hotellet.
Större delen av dagen lämnar vi sen öppen för egna aktiviteter

http://www.easternsafaris.com/balloonsoverbagan_rates.html
Boka ballong

Intressant sightseeing inom Bagan

DAG 15
Frukost

MOUNT POPA OCH ANDRA ÄVENTYR

Mount Popa

Mount Popa, även kallat Burmas Olympus

Det är inte särskilt ”jobbigt” att ta sig upp och ned. Det finns många platåer att vila på.

Sista trappstegen av totalt 777

Lunch

De som inte vill prova de 777 stegen kan med fördel klättra i en palm eller bara provsmaka den
lokala toddy produktionen av varierande styrka dvs. fr. 0% till 41% alkohol (vi stannar här på
vägen till Mt Popa).
Tillbaka till hotellet på eftermiddagen.

Samling för mingel & cocktails vid solnedgången, Vi avrundar därefter dagen med middag

DAG 16

VI FLYGER TILL INLE LAKE

Frukost
Transport till Bagans flygplats (Nyaung U) och vårt flyg till Heho 09.05-09.45

.
Från flygplatsen Heho (uppe vid Inle Lake) väntar 1 timmes bussfärd till NyaungShwe som är
första stad och ”inkörsport” till Inle Lake området

Vi kör in genom stadsporten och känner oss ”hemma”.

Här äter vi lunch innan vi skall ut på sjön och segla till vårt hotell – Flygmäklarna har 8 båtar !

Vi fortsätter vår resa med motorbåt och passerar samhällen byggda på styltor i vattnet av lokala
Intha folket.

Ankomst till vårt hotell incheckning

Inle Lake (burmesiska uttalas

l k ]) är en insjö i distriktet Nyaungshwe Township av
Taunggyi delstaten Shan del av Shan Hills i Myanmar (Burma). Det är den näst största sjön i
Myanmar med en uppskattad yta på 44,9 kvadrat miles (116 km2), och en av de högsta på en höjd av
2 900 fot (880 m). Under torrperioden, genomsnittliga djupet är 7 fot (2,1 m), med den djupaste
punkten är 12 fot (3,7 m), men under regnperioden kan detta öka med 5 fot (1,5 m).
Sjön rinner genom Nam Pilu eller Balu Chaung på dess södra ände. Det finns en varm källa på dess
nordvästra stranden.
Trots att sjön inte är stor, innehåller den ett antal endemiska arter. Över tjugo arter av sniglar och nio
arter av fisk finns ingen annanstans i världen. Några av dessa, som silver-blå scaleless Sawbwa barb,
crossbanded dvärg danio och sjön Inle danio, är mindre kommersiell betydelse för handeln med
akvarium.
I juni 2015 blev det Myanmars första nätverk av biosfärreservat

På sena eftermiddagen skall vi köra till en vingård och se solnedgången (samt prova vin)..
Burma har 2st vinodlingar båda belägna runt Inle och vi besöker den som anses vara bäst
http://www.redmountain-estate.com

http://www.myanmar-vineyard.com/

Tillbaks till hotellet - middag och övernattning

DAG 17

SIGHTSEEING INLE LAKE

Frukost
Vi tar våra båtar och åker ut på sjön för att se folklivet.

Familjerna har flytande trädgårdar där man odlar sina grönsaker.

I mån av tid besöker vi även en by” Inpawkhone” huvudsakligen sysselsatta med väverier samt
en cheroot fabrik som tillverkar cigarrer

Vi får se om vi kan hitta & träffa och prata med en paudang-kvinnor. Det finns en stam som
sträcker hals med mässingsringar, populärt kallade” långa hals kvinnor”.

Hälsosamlunch i fin miljö

Fiskare tar sig ett ”bloss”Vi återvänder till hotellet.

”Egen” tid fram till middagen

Middag på hotellet

Dröm om morgondagen NagapaliBeach
och 3 nätters boende på SandowayResort& Spa på en av
Burmas bästa stränder ca 3km lång och kantad av
kokospalmer och ett vatten perfekt för bad & snorkling,
båtturer, fiske, cykelturer på landsbygden

DAG 18

INLE –NGAPALI BEACH

Frukost
Transport båt/buss från Inle till flygplatsen (Heho).
Vi flyger vidare till Thandwe Airport 09.30-10.30

Här kan du se en av våra filmade landningar https://www.youtube.com/watch?v=RTdEl4u6dQk
Här kan du se från cockpit flygning & landning https://www.youtube.com/watch?v=FBO549qmpk

Ankomst Thandwe Airport20 minuter från Ngapali Beach
Därifrån är det en oförglömlig bussfärd till Sandoway Resort

Fungerande buss modeller från tidigt 1900-tal

Avkoppling och bad gäller. I vårt boende ingår frukostpension samt middag första kvällen på
hotellet. Nu är det egna aktiviteter och vila som gäller (vi kommer med förslag).Det finns lite
turer i och runt Ngapali Beach info kommer på plats. Luncher och middagar är på egen hand .
Det finns massor av små restauranger (fråga Jörgen han har varit på nästan allihop)

NGAPALI BEACH

Bli inte överraskad av våra transporter
Övernattning Sandoway Resort

DAG 18-21

SANDOWAY Resort – 3 nätter

Sandoway Resort, Ngapali Beach, Myanmar.
www.sandowayresort.com

Vårt hotell ligger direkt på stranden
Som historien går... Många år sedan bodde en ung italiensisk resenär ett tag längs denna strand. Han
blev kär i sanden och havet påminde honom om sitt hem i Neapel. Troligen under åren blev Neapel och
lokala uttalet av vad på burmesiska namn betyder en typ av fisk känd som Ngapali.
Denna strand ligger i Rakhine eller statliga Rakhaing i västra Myanmar som vetter mot bengaliska bukten.
Thandwes (Sandoway under brittisk tid) är cirka 25 minuters bilresa till Resorten och 15 minuters bilresa
till flygplatsen. Ngapali är en 3km lång vit orörd sandstrand med utsikt över Bengaliska bukten, och
backas upp av vajande kokospalmer och casuarinas träd.
Efter solnedgången, är havet vid stranden upplyst av lyktor från fiskarnas båtar och kan ses fram till
morgonen.

Middag på hotellet första kvällen

Njut av massage på beachen

Färsk fisk och skaldjur

Frukost och middag (första kvällen) ingår i boende. Det finns en utmärkt restaurang på hotellet,
perfekt för lunch och middag. Men passa gärna på och testa de goda måltider som erbjuds på
små restauranger längs stranden och huvudgatan (fråga Jörgen han har varit på nästa alla).
Speciellt förmånligt under s.k. ”Happy Hours”
Ngapali beach offers the best seafood cuisine in Myanmar. Almost all the restaurants
are seafood restaurants, but they also serve other basic Burmese, Thai and Chinese
dishes. Resorts often have some Western titles in their menus.
Länk nedan till bästa restauranger på Ngapali beach
https://www.tripadvisor.se/Restaurants-g612368-Ngapali_Rakhine_State.html

Vinlistan

Lunch & middag finns hela dagen tillgängligt på stranden och här servas mycket färsk fisk –
transporter och utflykter finns tillgängligt både via båt & bil eller buss – inte sällan med ovanliga
bilmodeller – gamla men väl fungerande.
För aktiva fiske-bad-snorkling – cykling, i övrigt är det vila och avkoppling som gäller dessa
dagar på stranden.

DAG 21

FLYG TILL RANGOON

Frukost
Transport till Thandwe flygplats och vårt flyg till Rangoon12.00-12.50

Välkommen till Rangoon !!Kamera är bra att ha med sig

Vid ankomsten till Rangoon blir det sightseeing (innan vi checkar in på vårt hotell)

Rangoon blir tyvärr ”modernare” för varje dag. Charmen går snabbt förlorad

NUTIDS HISTORIA – Du måste läsa detta för att förstå Rangoon.

Vi måste se det ”gamla Rangoon innan det är försent
Läs gärna bakgrunden – och mina reflektioner efter att ha arbetat med Burma sedan tidigt
1990-tal
RANGOON historiska byggnader förfaller och rivs.
På 1920-talet kom resenärer med oceanångare till Rangoons palmkantade hamn omgiven av
kosmopolitiska avenyer, där munkar med rakade huvuden trängdes med engelska bankirer och
skotska ingenjörer. Förgyllda pagoder glimmade tillsammans med fantastiska fasader på
kejserliga byggnader. Rangoon var en av världens mest livliga hamnar. En viktig länk i
handelsvägen från Calcutta och Shanghai, en plats som lockade kungligheter, kändisar, artister
och äventyrare.
Nästan alla bodde på ståtliga Strand Hotel som då hade en av de finaste europeiska
restaurangerna i Asien. En enklav av europeisk stil. Hotellet ägdes av samma armeniska familj
som ägde Singapores Raffels. Livet levdes på frenetiska privata klubbar, där litervis med
champagne serverades genom de heta fuktiga nätterna: Jazzband spelade fram till gryningen.
Rangoon romantiska bild drevs av en parad av författare. Somerset Maugham var hänförd. När
han besökte staden 1922 ansåg han sig kunna förlora sig i staden "som en kopp vatten som
kastas över bord och blir vilse i oceanen." Efter att ha anslutit till den sociala virvelvinden, var
NoëlCoward inspirerad till bl.a. vackra Mad Dogs och engelsmän. Pablo Neruda levde här som
konsul 1927 och började en het affär med en vacker kvinna som han kallade sin "burmesiska
panter." (Hennes galna anfall av svartsjuka inspirerade till Änklings Tango.)
Den unge Eric Blair mer känd under pseudonymen George Orwell besökta Rangoon när han
behövde en paus från sitt eländiga liv som en provins polis i Burma. Hollywood bidrog till
tjusningen av Rangoon,exempelvis genom ångande filmer som Moon Over Burma, med
Dorothy Lamour som en amerikansk siren, och filmen Mandalay, där Kay Francis spelar en kvav
rysk emigrant på en dekadent Rangoon nattklubb.

Sekretariatet, en gång hem för den brittiska regeringen i Burma, är nu övergivet

Romantiken började blekna efter 1962. När en socialistisk militärjunta tog kontroll över Burma
och började skära bort det från resten av världen. Nästa halvsekel, drevs landet djupare mot
ekonomisk ruin och omvandlades till en pariastat. Burma blev en av världens stora tidskapslar.
Nationalisterna hade för länge sedan raderat de flesta av de brittiska gatunamnen
1989 blev Burma officiellt omdöpt till landet Myanmar, och Rangoon Blev Yangon (efter
modernisering lokala uttal).
De flesta historiska byggnaderna övergavs till förfall eller revs ned.
Burmas snabba politiska förändringar under de senaste åren har totalt förändrat landet. I slutet
av 2010 blev Aung San Suu Kyi släppt från husarrest och val var iscensatt av militären. Under
2011, valdes den nya presidenten, TheinSein, som började en ambitiös rad reformer,
borttagande av censurlagar och befria politiska fångar. USA:s utrikesminister Hillary Clinton
besökte landet och signalerade ett slut på USA: s sanktioner . Det släpptes in en våg av företag
till landet som en kommersiell tsunami. President Obamas besök i november 2012 var
ytterligare ett stort steg mot normaliserade förbindelser med väst.

Övergivna koloniala byggnader

Decenniers isolering, bevarade stadens rikedom av brittiska eran av arkitektur. Just nu är
Yangon en kolonial skatt utan motstycke i Sydostasien. Byggnaderna har förfallit men går
snabbt att rusta upp, om någon vill, kan och förstår värdet.
Men Rangoon är inne i en byggBlitz, där dess historiska arkitektur kommer/kan försvinna som
en hägring, Regionen är full av städer som tappat sin charm och historiapga. för snabb
ekonomisk utveckling, från Singapore till Bangkok, Hanoi och Shanghai.
Om renoveringar görs på rätt sätt, kan detta bli regionens vackraste stad,lika charmig som Paris.
Det värsta scenariot är att Rangoon förvandlas till ännu en internationell storstad där alla de
historiska byggnaderna rivs. Redan nu är trafiken förödande ”modern”. Staden är inte
konstruerad/planerad för massor med bilar. Det är omänskligt köande.
En desperat brist på kontorslokaler, hotellrum och lägenheter har drivit fastighetspriserna på
internationella toppnivåer, och företag från Kina och Thailandhar börjat intressera sig för att
riva ned och bygga nytt på historiska platser i hjärtat av Yangon.
När landet öppnades under 2011, ville alla ha förändring, så mycket som möjligt, så snabbt som
möjligt. Mycket få människor uppmärksammar vad som kan gå förlorat
Med renoveringar som görs på rätt sätt, kan detta vara regionens vackraste och mest beboeliga
stad.
Hotet av överexploatering är en oväntad konsekvens av Burmas snabba politiska förändringar
under de senaste åren,

Historia
Rangoon grundades troligen redan på 500-talet under namnet Dagon av monerna. Staden var en
liten fiskarby utan större betydelse till dess kung Alaungpaya gjorde den till huvudstad i sitt rike
1753. Då fick den sitt nuvarande namn.
1824 intog britterna staden under första anglo-burmesiska kriget. Den återvände dock till
burmesernas händer. Den erövrades av britterna 1852 under andra anglo-burmesiska kriget och
växte sedan kraftigt. 1841 brandförstördes staden helt.
Under andra världskriget erövrades den av Japan i mars 1942. Den har sedan minskat i betydelse
som storstad efter självständigheten 1948, när den nya burmesiska staten valde att isolera sig från
omvärlden. Under Ne Wins styrestid missgynnades stadens infrastruktur något och höll inte jämn

takt med befolkningstillväxten. Under 1990-talet skedde förändringar på den punkten. Flera
byggnader från kolonialtiden har rivits för att ge plats åt servicebyggnader och shoppingcenter.
Många motorvägar och broar har byggts. Elektricitet och sanitet är dock inte utvecklat.1974,
1988 och 2007 ägde protester mot den styrande militärjuntan rum i staden. De slogs ned brutalt.
2008 drabbades staden av cyklonen Nargis.

ShwedagonPagoda byggd för ca 2500 år sedan

Shwedagon är den heligaste buddhistiska helgedomen för burmeserna. Den innehåller (eller sägs
innehålla) reliker från fyra buddhor:





Kakusandhas stav
Konagamana vattenfilter
en del av Kassapas klädnad
åtta hårstrån från Siddhartha Gautama, den historiske Buddha

Den enorma stupan är helt förgylld, enligt uppgift är den nedre delen täckt av 8 688 guldplåtar
och den övre av ytterligare 13 153 plåtar. I toppen finns 4 531 (eller 5 438) diamanter infattade –
den största väger 72 (eller 76) carat – tillsammans med 2 317 rubiner, safirer och andra
ädelstenar. På spiran finns 1 065 små guldklockor.
Shwedagon har växt fram från en ursprunglig höjd på 8,2 meter till nuvarande 110 meter.
Själva stupan har en höjd på 99 meter, och den är placerad på en kulle 51 meter över den
omgivande staden

ALLA måste ta av skor och strumpor

Till kvällen gör vi en utflykt tillShwedagon Pa godabyggd för ca 2500 år sedan med en 99 m hög
förgylld spira. http://www.airpano.ru/files/Shwedagon-Pagoda-Myanmar/2-2
Shwedagon är den heligaste buddhistiska helgedomen för burmeserna. Den innehåller (eller sägs
innehålla) reliker från fyra buddhor:





Kakusandhas stav
Konagamana vattenfilter
en del av Kassapas klädnad
åtta hårstrån från Siddhartha Gautama, den historiske Buddha

Vi skall delta (praktiskt) i en ceremoni där vi tänder mängder av oljelampor. Du skall också
bringas lycka utifrån vilken veckodag och tidpunkt du är född på – det vet du väl !?

Den enorma stupan är helt förgylld, enligt uppgift är den nedre delen täckt av 8 688 guldplåtar
och den övre av ytterligare 13 153 plåtar. I toppen finns 4 531 (eller 5 438) diamanter infattade –
den största väger 72 (eller 76) carat – tillsammans med 2 317 rubiner, safirer och andra
ädelstenar. På spiran finns 1 065 små guldklockor.
Shwedagon har växt fram från en ursprunglig höjd på 8,2 meter till nuvarande 110 meter.
Själva stupan har en höjd på 99 meter, och den är placerad på en kulle 51 meter över den
omgivande staden.

DAG 22

SIGHTSEEING RANGOON

Frukost
Stor omfattande sightseeing i Rangoon där vi bl.a :
Besöker på den gamla Scott´s Market (Bogyoke), där precis allt finns till försäljning.

En historisk promenad från SulePaya längs Mahabandoola och Bo Aung KyawStreet genom
centrala Yangons koloniala europeiska bebyggelse
Vi passerar bl. a en baptistkyrka, britternas High Court, tidigare samväldesbyggnader och
bostadshus och det helt nyrenoverade Strand Hotel som är ett excellent exempel på den koloniala
storhet som Yangon en gång utstrålade.

De flesta av byggnaderna i centrala Yangon från den koloniala epoken är fyra-femvåningshus
där varje våning hade fyra meter upp till tak

Lunch på det intressanta och 175 år gamla historisk byggnaden House of Memories

Tillbaks till hotellet där vi tar det lugnt innan kvällens middag- massage och manikyr kanske

Middag på kvällen

DAG 23

SIGHTSEEING I RANGOON & HEMRESA

Sovmorgon
Frukost

Vi kommer att ha en ”light” sightseeing denna dag i Rangoon och vår ”Farewell” lunch
Framåt eftermiddagen samlas vi efter diverse aktiviteter och förbereder oss för transport till
flygplatsen där vårt plan hem till Sverige lyfter 19.50 (via Bangkok)

Sista vyn från hotellet i Rangoon

Hej då Burma – Tack för oss,

Vi lämnar Rangoon 19.50 via Bangkok och nedan tider

Yangon-Bangkok
Bangkok- Kastrup
Bangkok-Stockholm
Kastrup- Göteborg

1950-2145
0050-0635
0130-0650
0835-0925

DAG 24

HEMMA

Åter hemma och vi landar på Kastrup 06.35 & Arlanda 06.50
Landvetter resenärerna fortsätter och landar 09.25

Kastrup har bra tågförbindelser via bron till övriga Sydsverige
HÄLSNINGAR FRÅN RESENÄRER

Hej Jörgen
Stort tack för ännu en fantastisk resa!!!
Detta var vår femte resa med Flygmäklarna. Vi har varit totalnöjda med varje resa och lärt oss att
för dig är målsättningen att varje resa skall var fulländad och oförglömlig. Allt minutiöst planerat
och testat, inklusive dina trevliga överraskningar, innan vi som resenärer får nöjet att deltaga.
Utöver alla unika upplevelser, är de flesta i resesällskapet mycket resvana och blir som en stor
familj som har mycket trevligt tillsammans. Ett bra exempel är din överraskning sista kvällen i
Inle Lake, där varje deltagare fick en uppsättning traditionella kläder (att behålla) och dansade
loss under stjärnorna tillsammans med hotellets personal och inhemska guider.
Såväl utflykter, hotell som måltider höll högsta kvalitet och överträffade våra hög ställda
förväntningar.
Det var också mycket uppskattat att vi delades upp i små grupper om 4 till 6 personer med såväl
egna transporter som lokala guider ( pratade bra engelska !). De lotsade oss snabbt till de bästa
platserna för varje utflyktsmål, delade med sig av sin kunskap och gav oss utrymme för egna
förslag som vi kunde inlemma i turen.
Vi ser fram emot att träffa dig igen på vår nästa resa till Australien, Nya Zeeland och Cooks
Islands i februari 2016.
Du indikerade ännu en resa på planeringsstadiet och vi vill redan nu anmäla oss som testpiloter.
Vi önskar dig och din familj en Härlig Jul och ett Gott Nytt År .
Gunilla och Urban
Jag önskar också alla Gott Nytt År och tackar för en fantastisk resa.
Hälsningar Gunvor

God fortsättning på 2016.
Tack för en fantastisk resa. Tack också till alla trevliga medresenärer. Det känns som om en stor
familj är ute och reser. Tänker på alla trevliga stunder.
Kram Kerstin och Kalle
Hej Jörgen!
Vi hade glädjen att vara med på den fantastiska Asienresan i januari. Det var den absolut bästa
resa vi någonsin gjort. Försöker vi hitta något som möjligen kunde göra den ändå bättre, så
skulle vi gärna varit två dagar till på Sandoway Resort.
Varma hälsningar
Ing-Mari och Gunnar
Hej Jörgen och Ted!
TACK för en underbar och välplanerad Asienresan som innehöll allt och mer därtill.
Efter Sydafrika, Indien och Australien- Tasmanien- Nya Zeeland var förväntningarna höga men överträffades.
Vi är jättenöjda och ser redan fram emot nästkommande resor
Hemresan i egen regi gick 100% med fantastisk service på morgonen vid avresan från Yangon.

Hej på er alla!
En oförglömlig resa tog slut för två veckor sedan. Ted och Jörgen hade behövts under dessa
dagar fram till jul, så att allt hade flutit på på ett “flygmäklaraktigt” sätt.
De båda researrangörerna hade naturligtvis stor hjälp av alla trevliga, välvilliga och härliga
resenärer som gjorde den här resan till något mycket utöver det vanliga.
God Jul o Gott Nytt år

Referenser Stora Asien Resan:
Kontakta gärna oss så kan vi förmedla kontakten till tidigare resenärer.
Vi har nöjda resenärer på följande orter:
Alingsås
Bollebygd
Danderyd
Falsterbo
Falkenberg
Figgeholm
Göteborg
Halmstad
Huddinge

Hålta
Ingarö
Jönköping
Hedemora
Karlskrona
Lidingö
Löddeköpinge
Malmö
Motala

Mölndal
Mölnlycke
Nässjö
Stockholm
Torslanda
Trelleborg
Västerås
Västra Frölunda
Åhus
Ängelholm

Alla våra resor baseras på mina tidigare erfarenheter av samtliga världsdelar som sträcker sig tillbaka
till början på 1980-talet – under åren har jag arbetat med alla typer av arrangemang och sett och lärt
mycket.
Detta program och resa är ett upplägg som jag själv gärna åker på, där tempot är lagom och vi har det
bekvämt.
Varje resa & program är ett resultat av 30-års verksamhet i branschen med 2-3 inspektionsresor till
respektive destination som resulterat i ett gediget handarbete och ett slutprogram anpassat till
svenska resenärer.
Jag har bott på alla hotell av intresse och provsmakat samtliga restauranger och nagelfarit alla
upplevelser
Viktigt att vi ser och upplever utan att bli slutkörda och flyter behagligt tillsammans genom spännande
möten – och många gånger finner vi nya vänner för livet
Vi behöver inte ta varje liten detalj på blodigt allvar - huvudsaken vi har harmoni och trivs.
Stress och oro är förbjudet på dessa resor
Vi ses kanske på någon resa framöver - även om jag inte har möjlighet att själv vara med på alla resor.

Hälsningar
Jörgen

