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                    Rondreis Myanmar - De Schatten van Birma - 14 dagen - reiscode MMR.01 

 

     

 
Reisbeschrijving 

 

Een eindeloos afwisselende reis waarbij je in een relaxed tempo het mooiste van Myanmar ontdekt. 

Je verkent de hoofdstad Yangon, reist af naar het intrigerende Mandelay, fiets langs de duizenden 

tempels van Bagan en geniet van het kleurrijke leven op en om het Inle Lake. Ook het voormalige 

hill station van de Britten, koloniaal Kalaw, staat op het programma. Kalaw ligt tussen prachtig 

groene jungle, plantages en heuvels. Het is een interessante regio doordat er veel verschillende 

tribes wonen. Met bijzondere excursies, speciaal voor jou. 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch 

 

Dag 1: Aankomst Mandalay 

 

Je wordt afgehaald van het vliegveld van Mandalay. De chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang 

van het vliegveld. Hij heeft het logo van NativeTravel op een bordje staan zodat je hem makkelijk 

herkent. Je wordt naar je hotel gebracht.  

 

Maak na aankomst alvast een hike door downtown Mandalay. De stad ligt aan de Ayeyarwaddy 

rivier en er wonen duizenden monniken in de verschillende kloosters van de stad. Leuke uitstapjes 

zijn de vismarkt bij de rivier en de Mahamuni Pagode. De mooiste zonsondergang bewonder je 

vanaf Mandalay Hill. Ga voor het diner naar een leuk restaurant óf naar de levendige Yadanabon 

markt. Je kunt hier met lekkere Birmese snacks een complete maaltijd bij elkaar scharrelen. 

 

 The Hotel by the Red Canal | https://www.hotelredcanal.com/ 

 

Dag 2: Mandalay (O) 

 

Je gaat vandaag met een gids op pad om te genieten van de oude koningssteden Sagaing, Ava en 

Amarapura. Sagaing is het spirituele centrum van Myanmar, met kleurrijke kloosters en tempels. Er 

wonen meer dan 6000 nonnen en monniken. In Sagaing bezoek je o.a. de pagode op Sagaing Hill. 

Vanaf de top van de heuvel heb je een machtig uitzicht over de Ayeryarwady-rivier en de tempels.  

 

Vervolgens ga je naar de oude koningsstad Ava, tegenwoordig Inwa genoemd. Het was van de 14e 

tot de 18e eeuw de hoofdstad van Myanmar. Inwa ligt op een eiland. Het wordt nu bewoond door 

lokale boeren. Tussen de velden vind je prachtige overblijfselen van tempels en kloosters. Zoals de 

27 meter hoge Nanmyint wachttoren, de zandkleurige Maha Aungmye Bonzan tempel en het 

bijzondere teakhouten Bagaya Kyaung klooster. 
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De volgende stop is Amarapura, je vindt hier o.a het Mahagandayon monastery. Er wonen heel veel 

monniken. Je ziet ze bezig met hun studie en werkzaamheden. Natuurlijk ga je ook naar de U Bein 

bridge. Het is met ruim 1,2 kilometer de langste houten brug ter wereld. Als het gaat schemeren 

stap je over in een bootje. Vanaf het water geniet je van de zonsondergang over de rivier. 

 

 The Hotel by the Red Canal | https://www.hotelredcanal.com/ 

 

Dag 3: Mandalay via Mount Popa naar Bagan (O) 

 

Reistijd: ca. 5 uren 

 

Je chauffeur haalt je op bij het hotel en brengt je naar Bagan. Onderweg kun je een stop maken bij  

Mount Popa (entree niet inbegrepen). De uitgedoofde vulkaan Mount Popa is de woonplek van 37 

nats. De nats zijn voor de locals heilige geesten, die allemaal een kennisgebied, persoon of plaats 

bewaken. Het woord nat is afgeleid van natha wat in het sanskriet zoveel betekent als bewaker of 

beschermengel. Het is boeiend om te zien hoe het boeddhisme in Birma vermengd is met de van 

oorsprong animistische verering van de nats. Op de top van de berg zijn kloosters, pagodes en 

stupa’s in verschillende stijlen te bewonderen. 

 

Bagan, de eindbestemming voor vandaag, is ‘the place to go’ in Myanmar. Op zo’n 40 km² vind je 

2200 boeddhistische tempels, kloosters en pagodes en ook nog eens ruim 2.000 ruïnes. Nergens 

anders vind je op zo’n klein gebied zó veel tempels en pagodes. Het is dan ook één van de meest 

indrukwekkende plekken van Azië. 

 

  Royal Aykare Lodge | http://royalaykarelodge.com/ 

 

Dag 4: Bagan (O) 

 

1. Optioneel: Ballontocht over de tempels van Bagan (oktober t/m maart) 

Een ballontocht over Bagan is een onvergetelijke belevenis. Met een luchtballon vlieg je over de 

enorme tempelvlakte van Bagan, terwijl de zon langzaam opkomt. Het is een van de mooiste 

excursies die je in Myanmar kunt doen. In totaal ben je zo’n 2-3 uurtjes onderweg, waarvan je ca. 45-

60 minuten in de lucht bent. NB: de exacte duur is afhankelijk van de weersomstandigheden. Inclusief 

ballonvaart en vervoer van/naar je hotel. 

 

‘s Middags is het tijd voor een fietstocht naar de mysterieuze tempels van Bagan. In een prachtig  

landschap staan tientallen, schijnbaar achteloos over het gebied verdeelde, tempels. Sommigen in  

hele goede staat, anderen bijna helemaal overgroeid door jungle. Je gids brengt je naar de mooiste  

plaatsen toe. Je kunt zo vaak als je wilt een stop inlassen. Om de mystieke sfeer in je op te nemen 

of bijzondere foto’s te maken. In de namiddag stap je over op een bootje. Vanaf een zandbank, 

terwijl je geniet van een hapje en een drankje, heb je een geweldig uitzicht over de zonsondergang 

over de vlakte van Bagan.  



NativeTravel   nativetravel.nl   info@nativetravel.nl   (+31) 0)6 2638 6203 

     
 

 

  Royal Aykare Lodge | http://royalaykarelodge.com/ 

 

Dag 5: Bagan (O) 

 

Je hebt alle tijd om van Bagan en omgeving te genieten. Via je hotel of in de stad kun je (gewone 

of elektrische) fietsen huren en zelf de vlakte van de tempels verkennen. Maar ook, bijvoorbeeld, 

een Birmese kookworkshop volgen, de levendige Nyaung Oo markt bezoeken of een vaartocht 

over de Ayeryarwady-rivier maken. Je kunt natuurlijk ook een excursie boeken: 

 

2. Optioneel: Bagan Countryside Fietstocht 

Je wordt opgehaald bij je hotel en fietst samen met je gids naar de Z-Craft Jetty in Old Bagan. In de  

vroege ochtend is het hier een drukte van belang. Lokale boeren van over de rivier brengen er per 

bootje hun koopwaar naar toe en proberen van alles aan de man te brengen. Nadat je de kleurrijke 

markt hebt bezocht stap je over op de boot voor een tocht van 10 minuten naar het dorp Se Lan, aan 

de andere kant van de Ayeyarwaddy-rivier. Je fietst ongeveer een uur langs landbouwveldjes en  

boerderijen en ziet de lokale manier van leven. Aangekomen in het dorp Myitchay stap je van de fiets. 

Hier bezoek je lokale familiefabriekjes waar katoen wordt geweven en met riet en bamboe de mooiste 

producten worden gemaakt. Interessant om te zien. De lunch is in een lokaal restaurant (voor eigen  

rekening). Na de lunch stap je weer op de fiets naar het zuiden (ca. 10 km) naar Kyaung Chaung Jetty 

waar onze boot op je wacht om je terug te brengen naar Old Bagan. Vanaf hier fiets je terug naar het 

hotel. Een geweldige excursie voor fotografen en iedereen die geïnteresseerd is in het dagelijkse leven 

van de lokale bevolking. Inclusief gids, fietsen en boottochten. 

 

3. Optioneel: Go Local Sat Sat Yo 

Een fascinerende dagtocht naar het dorpje Sat Sat Yo, op ca 1,5 uur rijden van Bagan. De kinderen in 

het dorp zijn de laatsten in het land die het eeuwenoude 'Satyitwine' kapsel dragen, met een knoop 

op het hoofd. Je verkent samen met je gids het charmante dorpje en de omgeving. De dorpelingen 

oogsten sesamzaad in de omliggende velden. Het is geweldig om deze echt landelijke gemeenschap 

te zien. Birma zoals het altijd was en nog altijd is. Je luncht samen met de monniken van het lokale 

klooster. Dit kan pas nadat je eerst zelf een lunch gedoneerd hebt aan de gastvrije kloosterlingen.  

Een perfecte excursie voor liefhebbers van een bijzondere culturele belevenis. Inclusief vervoer, gids, 

donatie en kloosterlunch. 

 

  Royal Aykare Lodge | http://royalaykarelodge.com/ 

 

Dag 6: Bagan naar Kalaw (O) 

 

Reistijd: ca 5,5 uren 

 

Vandaag een lange maar mooie reis naar Kalaw, in Kayah state, de kleinste provincie van Myanmar. 

Kalaw is een voormalig hill station van de Britten. Het stadje ligt tussen groene jungle, plantages en 

heuvels. Het is een interessante regio doordat er veel verschillende tribes wonen. 
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  Dream Villa Hotel | http://www.dreamvillahotel.com/ 

 

Dag 7: Kalaw (O) 

 

Sta vroeg op en ga naar de kleurrijke ochtendmarkt van Kalaw. In deze regio wonen o.a. de Pa-O, 

Danu, Taung Yo en Palaung tribes. Ze komen naar de markt om hun producten te verkopen en de 

laatste roddels met elkaar uit te wisselen. Ook een bezoek aan het Teing Taung Paya klooster en de 

Myin Ma Hti Cave is leuk. In de omgeving kun je dorpjes van de verschillende bergstammen 

bezoeken of een stevige hike door de heuvels maken. 

 

4. Optioneel: Elephant Nature Project (ca. 4 uren) 

In Kalaw is een indrukwekkend natuurproject opgezet. De focus ligt op de bescherming van de jungle, 

wildlife en tradities van de lokale bevolking. Een onderdeel van het project is de bescherming van 

wilde olifanten. Je in ‘elephant conservation’ gespecialiseerde gids neemt je vandaag mee naar de  

jungle rondom Kalaw. Je helpt de mahouts (olifantverzorgers) met het wassen en voederen van de 

olifanten en leert over de uitdagingen in de bescherming van de olifanten. NB: je hebt een goede 

basisconditie nodig omdat je hele stukken lopend door de jungle trekt. Inclusief: gids, vervoer, entree. 

 

5. Optioneel: Trektocht naar de Palaung (ca. 6 uren) 

Je gaat vandaag samen met een gids op pad. Je ontdekt de dorpjes van de Palaung-tribe, trekt door 

de heuvels, wandelt langs thee - en mandarijnplantages en geniet van het panoramische landschap. 

Natuurlijk ga je ook bij de locals op bezoek en zie je hoe de mensen hier wonen en leven. De hike 

gaat o.a. via Ywar Thit en Tar Yaw Village. Inclusief gids en (eenvoudige) lokale lunch. 

 

  Dream Villa Hotel | http://www.dreamvillahotel.com/ 

 

Dag 8: Slow train (of fietstocht) naar Inle Lake (O) 

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het oude koloniale treinstation in Kalaw gebracht. Hier stap 

je op de slow train die je in ruim 3,5 uur naar Nyaung Shwe brengt. Het is een schilderachtige tocht 

over de beboste hellingen van de Shan Hills en lappendekenvelden. De treinreis is een belevenis op 

zich. De open treincoupe heeft houten lattenbanken die je deelt met de locals. Je reisgenoten zijn 

beladen met groenten, fruit en andere spullen om te verkopen. Tijdens de stops van de trein op de 

stations komen straatverkopers bij je open raampje langs. Met vers fruit, drinken en snacks.   

 

Aangekomen in Nyaung Shwe word je opgehaald van de trein en naar je hotel gebracht. Je hotel 

ligt op een perfecte locatie met uitzicht over Inle Lake. De omgeving is schilderachtig mooi, met 

bergen rondom het meer. 

 

NB: in plaats van met de slowtrein kun je ook per fiets naar Inle Lake reizen (meerprijs). Laat ons bij 

boeking weten waar je voorkeur naar uitgaat. Dit is de beschrijving: Je wordt naar het startpunt 

gebracht voor de fietstocht richting Inle Lake. De trail start in Thaung Lay Lone. In zo'n drie uurtjes  
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'peddel' je samen met je gids richting Indein. Het terrein is grotendeels vlak en dus makkelijk te 

fietsen. De route gaat langs authentieke dorpjes en kleine landbouwvelden vol met suikerriet en  

knoflook. Onderweg vang je alvast een eerste glimp op van de drijvende steltdorpen en het grote  

meer van Inle. Vandaag ben je uitgenodigd om bij een gezin te komen lunchen. Je geniet van een 

Intha-maaltijd bereid door je gastfamilie, volgens traditioneel familierecept. Neem gerust een kijkje in 

de keuken om de traditionele kooktechnieken te ontdekken. Na de lunch neem je afscheid van je 

gastfamilie en fiets je door naar Indein. Na een eenvoudige wandeling de berg op, langs stalletjes en 

kraampjes, word je beloond met een indrukwekkend zicht op meer dan 1000 oude pagoda's. Er heerst 

een bijna mystieke sfeer. Boomstronken groeien langs en door de ruïnes heen. En als je stil bent hoor 

je de ritselende bellen die in de kroontjes van de pagoda's hangen. Wanneer je alles uitgebreid hebt 

kunnen bewonderen word je naar je hotel gebracht. 

 

  Ann Heritage Lodge | https://annheritageinle.com/ 

 

Dag 9: Inle Lake (OL) 

 

Inle Lake is is een bijzondere plek. Het meer ligt in het hart van Myanmar en is 22 km lang en 11 

km breed, op een hoogte van 900 meter boven zeeniveau. Het is het terrein van een autonoom  

volk, de Intha. In hun dorpen op palen hebben zij zich volledig aangepast aan het leven op en rond 

het meer. Zo verbouwen ze hun groenten bijvoorbeeld in drijvende tuinen. De vissers van het Inle 

Lake zijn 'wereldberoemd' omdat de omstandigheden hen hebben geleerd om met één been te 

peddelen. Zo houden ze de armen vrij om het visnet uit te gooien én hebben ze al staande geen 

probleem om over de drijvende tuinen heen te kijken. 

 

Je maakt vandaag een mooie boottocht over Inle Lake. Je wordt opgehaald bij je hotel en vaart 

samen met je gids over het meer. Je ziet de één-been-vissers, bezoekt de drijvende tuinen, en krijgt 

een lunch aangeboden in het stelthuis van een Intha-familie. Rond het meer wordt iedere dag, in 

een per vijf dagen roterend systeem, een traditionele markt gehouden. De markten worden druk 

bezocht door de stammen van o.a. de Kayah, Danaw en Pa O. Je kijkt er je ogen uit. Ook ga je naar 

het houten Nga Phe Kyaung Monastery. Last but not least dobber je door de levendige steltdorpen 

Nampan en Inpawkhon. Je ontmoet de locals en ziet o.a. hoe het traditionele weven gaat. Behalve 

van de activiteiten zul je vandaag zéker ook genieten van de schitterende omgeving. 

 

   Ann Heritage Lodge | https://annheritageinle.com/ 

 

Dag 10 en 11: Inle Lake (O) 

 

Maak er een relaxdagje van of verken op eigen gelegenheid de schilderachtige omgeving. Ontdek 

bijvb. het stadje Nyaung Shwe, verwonder je bij Shwe Yaunghwe Kyaung, ga in de vroege ochtend 

naar de vismarkt van Mingala, ontdek de mystieke pagoda's van Indein, boek een kookworkshop of 

maak een wandeling of fietstocht door de heuvels. Er is genoeg te doen. 
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6. Optioneel: Shan Kookworkshop  

In de ochtend word je bij het hotel opgehaald. Eerst bezoek je met elkaar de lokale groentemarkt om 

de nodige ingrediënten in te slaan. Er zitten vást dingen tussen die je nog niet kent. Vervolgens reis je 

per boot naar een prachtige ‘verborgen plek’ aan het meer. De chef van de kookworkshop heet je 

welkom. Na een kopje thee begin je met koken en leer je hoe je traditionele Shan gerechten moet 

maken. Natuurlijk ga je je eigen gerechten ook lekker proeven. Aan het eind krijg je een leuk 

receptenboekje mee van alle gerechten. Dan kun je het thuis ook eens bereiden en indruk op je 

gasten maken. Inclusief vervoer, gids/kok, ingrediënten, bezoek markt, koken en opeten. 

 

7. Optioneel: Wheel & Wine 

Combineer twee van de grootste genoegens van het leven: fietsen en wijndrinken. Ga mee en spring 

op de fiets voor een ontspannen tocht. Je start in Nyaung Shwe, de bloeiende handelsstad aan de 

noordkant van het Inlemeer. Op en rond de straten en kanaaltjes is het een drukte van jewelste en 

wordt van alles verhandeld. Je kijkt je ogen uit. Vervolgens laat je de stad achter je en fiets je de  

velden in. In deze regio woont een mix van bergstammen. Je komt onderweg vast mensen van de Pa-

O, Shan en Inthar tribes tegen in hun traditionele kleding. Via de oostelijke kustlijn van het meer fiets 

je via kleine dorpjes naar het zuiden. Hier ligt de Red Mountain Estate Vineyards & Winery. Je krijgt 

een rondleiding door de wijnmakerij, een joint venture tussen een Franse wijnexpert en de Pa-O. In 

het bijbehorende restaurant geniet je van een echte Inle Lake wijnproeverij. Terwijl je een fantastisch 

uitzicht over het meer hebt proef je verschillende lekkere wijnen. Dan is het helaas tijd om weer op de 

fiets te stappen, terug naar Nyaung Shwe. Inclusief: gids, fietsen, wijnproeverij 

 

8. Optioneel: Kayak Village Tour 

Vanochtend verken je Inle Lake op de allerleukste manier, per kayak. Vanaf het dorpje Mar Lat Khout 

peddel je samen met je gids naar Shwe Wa Gyi. Wát een andere wereld dan thuis. Onderweg kun je 

verschillende soorten watervogels spotten. Bij de drijvende tuinen ontmoet je lokale boeren en kom je 

van alles te weten over hun dagelijks leven op het meer. Je kayakt verder langs smalle kanalen, door 

kleurrijke nog onontdekte dorpen. Onderweg maak je een stop bij de drijvende stelthuizen en een 

klooster. In de unieke Farmer’s Hut geniet je, moe maar voldaan, van een authentieke Inthar-lunch, 

waarna je weer teruggebracht wordt naar je hotel. Inclusief vervoer, kayak, gids, lunch. 

 

9. Optioneel: Kakku Experience 

Je wordt opgehaald en reist door een prachtig berglandschap en landelijke Pa-O-dorpjes naar de 

pagodes van Kakku. Het is een heilige plaats voor de Pa-O tribe. Je vindt er een ‘bos’ van pagodes en 

stupa’s, in totaal 2478, verspreidt over groene heuvels. De verborgen schat van Kakku is nog maar 

pas opengesteld voor reizigers en een uitstekend voorbeeld van traditionele kunst en architectuur. 

Oorspronkelijk waren alle pagodes bedekt met bladgoud. Fascinerend zijn ook de vele figuren die zijn 

uitgesneden in de nissen van de pagodes. Er hangt een mystieke sfeer. Inclusief vervoer, gids, entree. 

  Ann Heritage Lodge | https://annheritageinle.com/ 

 

Dag 12: Inle Lake naar Yangon (O) 
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Je wordt naar de luchthaven van Heho gereden voor de vlucht naar Yangon. Aangekomen word je  

naar je hotel gebracht. Je hotel is een perfecte uitvalsbasis om de stad te verkennen. Must see’s zijn 

o.a. de Shwedagon Pagoda, downtown Yangon, Sulu pagoda, Bogyoke Aung San market en 

Kalaywa monastery. Ook een rit met de beroemde circle train is een bijzondere belevenis. Of volg 

de citywalk uit de Lonely Planet, langs ‘the colonial treasures’. 

 

10. Optioneel: Streetfood Walking Tour 

Je wordt rond 17 uur opgehaald en verkent samen met je gids de verborgen straatjes van Little India 

en Chinatown. Je duikt een kleurrijke markt in, ver van het toeristische pad. Onderweg stop je bij 

eetstalletjes en lokale restaurants voor spannende proeverijen. Je gids weet precies waar het eten vers 

en smaakvol is. Favoriet bij de locals zijn bijvb. mohinga (een hartige noedelsoep), de faloodah-

yoghurtdrank, Shan-stijl sticky rijstnoedels en lapettho (salade van gepekelde theebladeren, één van 

de meest iconische gerechten van Myanmar). Onderweg kom je langs pagodes, kerken, moskeeën en 

tempels en vang je een glimp op van de mengelmoes van culturen in de straten van downtown 

Yangon. Je sluit de avond af met een lekker koud biertje in Chinatown, een geweldige plek om de 

energieke vibes van Yangon op te snuiven. Inclusief vervoer, gids, proeverijen, één biertje/softdrink. 

 

 Rose Garden Hotel Yangon | https://www.theroseyangon.com/ 

 

Dag 13: Yangon (O)  

 

Je gaat vanochtend al heel vroeg op pad voor een ontdekkingstocht door Yangon, samen met je 

gids. Bij zonsopgang lopen lange rijen monniken met hun bedelnap langs de huizen en winkels om 

voedsel in ontvangst te nemen. Het geheel gebeurt in stilte en is een indrukwekkend gezicht. 

 

Vervolgens ga je naar de indrukwekkende Shwedagon Pagoda. Het is de belangrijkste religieuze 

plaats van Myanmar. Natuurlijk bekijk je de pagode niet alleen van de buitenkant. Je gids neemt je 

mee door de achterdeuren en de nabije straatjes. Hierdoor krijg je een goed beeld van het leven in 

en rond de pagode. Kijk hoe de locals offers brengen, drink samen met de monniken een kopje 

thee, en laat je toekomst voorspellen door een waarzegger, als je durft. 

 

Via de backstreets van de stad ontdek je downtown Yangon. Je geniet hier o.a. van oude koloniale 

gebouwen en ziet hoe Birmese families wonen en leven. Voor de lunch ga je naar het LinkAge 

Restaurant. Het hoort bij een trainingsschool voor straatkinderen die hier leren om kok te worden. 

Ze doen het hartstikke goed op Tripadvisor.  

 

Last but not least stap je samen met je gids op de beroemde Circle Train van Yangon. De trein rijdt 

in een grote ronde door en om Yangon en is de leukste manier om de stad te bewonderen. De 

treinreis is een belevenis op zich, met haar kleurrijke reizigers en straatverkopers. Je gids legt je 

onderweg van alles uit over wat je tegenkomt. Bij Danying Gone stap je uit. Direct naast de rails ligt 

‘een kleurrijke groente- en fruitmarkt waar je gezellig overheen slentert. Je bent waarschijnlijk één 

van de weinige buitenlanders.  
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 Rose Garden Hotel Yangon | https://www.theroseyangon.com/ 

 

Dag 14: Vertrek Yangon (O)  

 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht voor de reis terug naar huis. 

Bijzondere reiservaringen rijker! 
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Prijs van deze reis  

 

Laagseizoen: april/mei/juni/juli/augustus/september 

 

Aantal reizigers * 2 personen 3-5 personen 6-12 personen 13-15 personen 

Prijs per persoon €  p.p €  p.p €  p.p €  p.p 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

Prijs per persoon €  p.p 

 

Hoogseizoen: januari/februari/maart/oktober/november/december 

 

Aantal reizigers * 2 personen 3-5 personen 6-12 personen 13-15 personen 

Prijs per persoon €  p.p €  p.p €  p.p €  p.p 

 

Toeslag éénpersoonskamers 

Prijs per persoon €  p.p 

 

* Voor kinderen t/m 11 jaar gelden aangepaste prijzen: op aanvraag 

 

Prijs optioneel 

 

Nr Excursie 2 personen 3-6 pers. 7-15 pers. Join In 

1 Ballonvaart Bagan - - - € p.p 

2 Countryside Fietstocht € p.p € p.p € p.p - 

3 Go Local Sat Sat Yo € p.p € p.p € p.p - 

4 Elephant Nature Project € p.p € p.p € p.p - 

5 Trektocht Palaung € p.p € p.p € p.p - 

6 Shan Kookworkshop € p.p € p.p € p.p - 

7 Wheel & Wine € p.p € p.p € p.p - 

8 Kayak Village Tour € p.p € p.p € p.p - 

9 Kakku Experience € p.p € p.p € p.p - 

10  Streetfood Walking Tour € p.p € p.p € p.p - 

 

 

Prijs inclusief 

 

• Al het vervoer in Myanmar zoals genoemd in de reisbeschrijving: 

dag 1: privévervoer vliegveld Mandalay – hotel Mandelay 

dag 2: privévervoer tijdens excursie 

dag 3: privévervoer hotel Mandelay - Mount Popa - hotel Bagan  

dag 4: fietsen en privéboot tijdens excursies 

dag 6: privévervoer hotel Bagan - hotel Kalaw 

dag 8: privévervoer hotel Kalaw - stations – hotel Inle Lake 

dag 8: trein Kalaw - Nyaung Shwe 

dag 9: privéboot excursie Inle Lake 

dag 12: privévervoer hotel Inle Lake – vliegveld Heho 
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dag 12: privévervoer vliegveld Yangon – hotel Yangon 

dag 13: privévervoer en trein tijdens excursies 

dag 14: privévervoer hotel Yangon – vliegveld Yangon 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m 13 in hotels zoals genoemd of gelijkwaardig, op basis van 

tweepersoonskamers 

• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch) 

• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies wanneer genoemd in de reisbeschrijving 

• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving  

• Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc.)  

• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring) 

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• (Inter)nationale vliegtickets  

• Visum Myanmar 

• Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 

*  De binnenlandse vlucht boekt NativeTravel voor je. De internationale vluchten kun je naar                          

    keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten verzorgen.  

    Ticket Heho/Yangon ca 105 euro p.p. per vlucht.        

 

 
Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en 
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. 
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je 
kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of 
ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft 
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 

 

 
Op deze reis is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden 
kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je 
op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
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