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O MYANMARU
(BARMĚ)
Myanmská unie neboli Myanmar – to je dnes
oficiální název Barmy (vlastní Barma je pouze
jeden ze států této unie). Pro neuvěřitelné
množství nádherných památek bývá také někdy
označována jako „zlatá země“ nebo „země zlatých
pagod“. Před světem je zahalena rouškou tajemství,
záhad a neuvěřitelných historek. Myanmar však
překvapí výborně fungující infrastrukturou a velice
přátelským obyvatelstvem. Tato chudá země, kde
se dvě třetiny obyvatel živí pěstováním rýže, má
všechny atributy stát se turistickým magnetem
jednadvacátého století – několik set kilometrů
pláží se stovkami ostrovů, fascinující vnitrozemí
se spoustou skvostných památek z období největšího
rozkvětu barmské říše, horské oblasti s nedotčenou
přírodou (tygři, levharti, medvědi). Více než
polovina země je stále ještě zalesněna. Myanmar
je proti všem předsudkům a přes vnitřní rozpory
oázou klidu, bezpečí a buddhistické tolerance.
NGWE SAUNG – plážové letovisko Ngwe Saung
leží na nejdelší pláži Myanmaru, tvořené jemným
bělavým pískem a omývané hebkými vodami
Andamanského moře. Letovisko je velmi poklidné,
vhodné pro milovníky skutečného odpočinku
a idylických chvil při sklence barmského čaje či

něčeho ostřejšího na terase při západu slunce.
Podobně idylických míst již na světě vskutku není
mnoho. Vychutnejte si tu pravou asijskou idylu,
dokud ještě je.
Sunny Paradise Resort***, Ngwe Saung,
Myanmar — klidná dovolená u moře
Popis: restaurace, tři bary, karaoke, pokojový
servis a trezory v recepci, byznys centrum
Zábava a sport: bazén s dětským brouzdalištěm,
biliár a kulečník, dětské hřiště, půjčovna
windsurfů
Program zájezdu:
1. den Praha – Odlet z Prahy do Bangkoku.
2. den Yagon – Přílet do Bangkoku, pokračování
do Yangonu, transfer do hotelu, ubytování.
3. den Yangon > Ngwe Saung – Snídaně. Fakultativní
prohlídka Yangonu včetně největší zlaté pagody
na světě – pagody Shwedagon. Odpoledne čtyřhodinový
přejezd venkovskou barmskou krajinou delty řeky
Iravádí do Patheinu, přejezd přes řeku Bassein a příjezd
do letoviska Ngwe Saung. Ubytování v hotelu.
4.–8. den Ngwe Saung > Yagon – Snídaně. Pobyt
u moře v tomto klidném a romantickém letovisku, možnost
výletů na šnorchlování, vodních sportů, zapůjčení bicyklů.
9. den Ngwe Saung, Yagon – Snídaně. Odjezd
do Yangonu, odbavení, odlet do Prahy.
10. den Přílet do Prahy
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