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ביקור בה . היא כנראה אחת המדינות האותנטיות והידידותיות ביותר בדרום מזרח אסיה )בורמה(מינאמר 
מבעדה לשעוט קדימה אל עבר  וטיים והמשטר הנוקשה מנעיהשינויים הפול. הוא מסע אל העבר

והרי  אגם אינלה -חד נטבול בטבע ונופים מגוונים במיו. ה מסביביהמודרניזציה וההתמערבות בדומה לאחיות
מנדליי השוכנת על נהר הארוואדי האדיר ופגאן עיר המקדשים האבודה הפרוסה על פני מישורי , מדינת שאן
מים ביותר בדרום ינבקר במנזרים ובמקדשים המרש. מנהגים הייחודייםהנלמד על דתות העבר ו .הסוואנה

נשמר מזה וש, א ההיסטורי בכבודו ובעצמוזה אשר הורה לו הבודה, ם הטרוודיהבודהיז, מזרח אסיה בהם
  . אל העולם שהיה עד לא מזמן סגור ובלתי מושג נציץכפרים ו, נחצה שבטי הרים. אלפי שנים

ביערות עצי  ;עצוםאלא בגלל עושרה ה, ולא רק בגלל פגודות הזהב" ארץ הזהב"ידועה כ ,)בורמה(מינאמר 
במורשת תרבותית עצומה המשתרעת לאורך מאות  ,שלג באגמים נוצצים ובהרים מכוסי, טיק ובאבנים טובות

  .יפיפייה ונעימת סבר, ארץ מגוונת היא. ובעם שאין כדוגמתו בעולם כולו שנים
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 ימים 12  סלול המסעמ

  
  בנגקוק  –תל אביב , 1יום 

  .ות הצהרייםלבנגקוק אליה נגיע למחרת בשעלילה נמריא בטיסת 
  

   ינגון -בנגקוק   2יום 
לאחר נחיתה העברה לבית  .ות הערב המוקדמותנחיתה בינגון בשע המשךיתה נעלה על טיסת עם הנח
  . המלון

  לינה ינגון 
  

   אינלה לייק –אינדן  –י 'טאונג –ההו  –ינגון , 3יום 
נצא לתור את . הנמצאת בגדה המזרחית של אגם אינלה"  ניונג שווה"נטוס אל ההו וממנה ניסע אל העיירה 

התנועה על פני האגם  .כפרים קטנים של בני אינתה, כמו במחרוזת, ו הצרים מאוד שזוריםעל חופי, האגם
את סירות הדיג שטוחות התחתית משיטים . ובתעלות המרשתות את ביצות השוליים שלו היא רק בסירות

, נבקר בפגודת פאונג דאו או. בעמידה, שהפעלתו נעשית ברגלו של החותר, בחתירה באמצעות משוט אחד
  . במנזר החתול המקפץ ובגנים הצפים, ראה את אורגי המשי בכפר אימפאו קוןנ

 לינה אגם אינלה 
  

   אינלה לייק,  4יום 
נשוט אל הגדה . במקדשים ובין שבטי המיעוטים, בשווקים הצפים, נבקר בגנים הצפים, נצא לתור את האגם

פות קטנות המוקפות בצמחיה המורכב ממאות סטו, דאיןהמערבית של האגם ונבקר במתחם פגודת אין 
נחצה שדות אורז ונבקר בבית ספר של אחד הכפרים ,נמשיך בטרק רגלי קצר בין הכפרים הסמוכים . ירוקה

   ".ארץ המוזהבת"את המושג  הולעת ערב נחזור לשייט שקיעה שבו נוכל להבין 
 לינה אגם אינלה 
  

  פינדאיה -אינלה לייק ,  5יום 
נעלה בחזרה על הרכבים ונצא ליום שטח מרתק באזורים שלא . ר נאם פאןנשוט עם הסירות על האגם לכפ

שנבנתה בתקופת השלטון " Baw Saing"ניסע בין כפרים לעיירת הכורים . נמצאים על מפת התיירות
נמשיך בנסיעה בין כפרים ומיעוטים אל . נבקר בבית הקולניאלי של המושל לשעבר של מדינת שאן. הבריטי

, המכוסה עשרות פגודות ומנזרים אליו עולים לרגל מאמינים מכל רחבי מיאנמר, "Kon Lon"האזור הקדוש 
 .לעת ערב נגיע אל העיירה פינדאיה. עורכים טקסים ועוסקים במדיטציה

 פינדאיהלינה  
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  מנדליי –פינדאיה ,  6יום 
, ד בחורשות טבעיותמנוק, גבעות גבוהות ובלב נוף חקלאיהשוכנת למרגלות  פינדאיה היא עיירה קטנה

הם דימוי מתחום הקוסמולוגיה הבודהיסטית שחורשה של עצי בניאן עתיקים ו, למרגלותיהן אגם קדוש
, זוהי מערת נטיפים טבעית". מערת פגודת הזהב"נבקר  ב. ובדרך הלימוד שלו שלבים בחיי בודהאומסמלים 

לאחר הביקור ובמערה . כל רחבי מיאנמרשנתרמו על ידי צליינים מ, שלתוכה הוכנסו אלפי פסלים של בודהא
בדרך הררית ומיוערת  ומננה, העיירה יא גוואי וטרק קצר באזור נמשיך לטפס ברכס הרי השאן אל עבר

   .נמריא בטיסה אל מנדליילאחר הביקור ובמערה . ששימשה את מבריחי האופיום בתקופה העתיקה
 לינה מנדליי 
  
  

   אמארפורה – מנדליי,  7יום 
נמשיך אל גשר עץ הטיק בן , ונתבונן בחיי הנזירים, גנדיוןאהאש התוסס באמראפורה ובמנזר מנבקר במקד

נחצה את הנהר בשייט קצר ובכרכרה , נבקר במפעל מסורתי של אריגת משי ביד, למעלה ממאתיים שנים
נסיים עתיקותיה ושדות האורז הנחרשים כבימי קדם בעזרת תאו ו, רתומה לסוסים נמשיך אל הבירה העתיקה

  .את היום לעת שקיעה בגבעות סגאינג
 לינה מנדליי 
  
  

  בגאן  -מנדליי ,   8יום 
עד , שבשל קדושתו היתרה צופה בכל כך הרבה עלי זהב, הבודהא הגדול בו - מקדש מאהאמונינבקר ב

 נבקר בסדנת אמן לאריגת שטיחי. ומנזר הארמון המוזהב, "הספר הגדול"פגודת , שצורת גופו עוותה לחלוטין
בגאן שעל שפת הנהר איירוואדי היא . הידועה בשמה הקודם פגאן, הצהריים נטוס לבגאןאחר בשעות ו קיר

. אלפי מקדשים וסטופות נבנו בה וננטשו כאשר הממלכה התמוטטה. עיר המקדשים האבודה של מיאנמר
אפשר לראות יצירות מופת ארכיטקטוניות  , גם בנטושים, וברבים מהם, מעטים מהמקדשים עדיין פעילים

, בגאן שייכת לרשימה מצומצמת ונבחרת של אתרים בעולם. פסלים ועוד, גילופים, ציורים - ואמנותיות 
נהנה משקיעה מרהיבה  לבגאןעם ההגעה  .ו בעלי חשיבות עליונה למורשת העולמית"שהוכרזו על ידי אונסק

  .ם של בורמה כולהמקור החיי, נהר הארוודי האדירבשייט על 
 בגאןלינה  
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  , טאונג בי – בגאן,  9יום 
. גיחה קצרה החוצה תוביל אותנו אל הכפרים הסובבים במישור. בגאן היא לא רק אתר של מקדשים ופגודות

, אולם קולנוע בסגנון בורמזי, נראה את עושי אטריות הנודלס. נבקר בכפר טאונג בי, כובים על אופנייםר
ובדרך נבקר בעסקים משפחתיים , נמשיך בנסיעה לכיוון נהר האירוואדי. בית תההמספרה המקומית ו

צ נסייר בשוק המקומי ונבקר בפגודות "בשעות אחה. וגגות במבוק, חטיפים, יצרן לבנים, מסורתיים כגון נפח
  .מקדש אננדה ומקדש קאי מין גא ממנו נפרשים הנופים המרהיבים של בגאן, המרשימות שווזיגון

לצאת טיסה שהיא חווית חיים בכדור פורח מעל אלפי חד מהימים יתן באבהתאם למזג האוויר נ -ורח כדור פ
הטיסה אינה פוגעת במסלול הטיול כיוון שהיא מתרשת בשעות הבוקר המוקדמות עם . המקדשים באזור פאגן

  . הזריחה וחוזרים למלון לארוחת הבוקר ולהמשך הסיורים הרגילים
  לינה בגאן 
  

   הר פופה , 10יום 
בפסגתו של הר וולקני זה ממוקם מקדש אליו עולים עולי רגל . בשעות הבוקר נצא בנסיעה לעבר הר פופה
צ "אחה. נטפס אל פסגת ההר ונצפה אל הנוף המרהיב. מנחותמדי יום ויומו לשאת תפילה לאלים ולהביא 

  .שביםהתובדרכנו נעצור לביקור בכפרים חקלאיים ונציץ אל בתי , נשוב לבגאן
  לינה בגאן 
  
  

  בנגקוק  – ינגון –בגאן , 11יום 
. שנה האחרונות 50 -עיר הבירה שנראה כאילו קפאה על שמריה במשך ה, טיסה לינגוןבשעות הבוקר נצא ב

המכלול , שהיא מערכת שלמה של סטופות ומקדשים נלווים, )מקדש הזהב(סטופה הענקית שוודגון ב בקרנ
שווקים ההומים והססגוניים של נמשיך אל ה. של היקום ושל עונות השנההבנוי מדמה תבנית קוסמולוגית 

שכן במיאנמר , ובו ממוקמת בורסת אבני החן הגדולה של הארץ, וא שוק סקוטנקנח בשוק הגדול הו העיר
טיסה . ניסע לשדה התעופה בהתאם לשעת הטיסה .אמרלד ועוד, אודם, כורים אבני חן נדירות כספיר

  .לבנגקוק
  
  

  א "ת  ,21יום 
  .נחיתה בתל אביב

  
  אפשרויות להארכת המסלול או לגיוונו

  . טיסות הלוך ושוב 2, לילות  3עד  2 -נופש בנגאפלי 
  במקום לטוס ממנדליי לבגאן, יומיים ממנדליי לבגאן על נהר האיירוודי / שייט של לילה 
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  )ל טיסותלא כול( 2800$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

   םספציפייבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע ק
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי נמל (מחירים אילו , התאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים ב

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) ודלק

 $  1550 – 1750טורקיש בין  / טיסות בחברת אלעל  
 

חברת , יליםכמות המטי, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הכרוכות בכך עלוי. ובטוחה

  
  :מועדי יציאה מומלצים

 אוקטובר עד חודש מרץמחודש   
  
  :כוללהמסע חיר מ
 לינה בבתי המלון המצוינים בהצעה  על בסיס לינה וארוחת בוקר  �
 ינגון  -בגאן -מנדליי –ההו  –במסלול ינגון טיסות פנים  �
 מדריכים מקומיים צמודים דוברי אנגלית  �
 עם נהג צמודברות וסיורים ברכב פרטי ממוזג הע �
 כמופיע במסלולפעילויות וסיורים  �
  כניסות לאתרים �
  

  :המחיר אינו כולל
 טיסות בינלאומיות  �
 )לנהג ליום מכולכם$ 15כ , למדריך ליום מכולכם$ 25כ (ל "תשר לנותני השירותים לחו �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 והוצאות אישיות השתיי �
 55$ –ה אשרת כניסה לבורמ �
 10$מס יציאה בשדה התעופה בסך  �

  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה

  
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"ים אחרים ענשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלול

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול
  

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, םכם ותקציבכם רצונכפ אופיי"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, וןבתי מל, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


