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Följ med
 

Vincent Engström och Hans Ljungqvist till 

Burma 
7-18 februari 2016



Hans Ljungqvist är lärare i 
historia och religionskunskap. Som 
Indokinakännare har han tidigare 
lett ett stort antal resor av den här 
typen till Indien och Burma men 
också till Nepal, bl a i samarbete med 
Vincent Engström. Hans har också 
arbetat med ett byutvecklingsprojekt 
i Sydindien. För närvarande 
arbetar han för Internationella 
programkontoret och Den Globala 
Skolans fortbildningsprogram för lärare. 
Specialintressen: indisk folkreligion, 
kinesisk matlagning och svenska 
kajakfärder.

       Hans Ljungqvist  

12 dagar

Flyg med Thai från/till 
Köpenhamn
Utresa via Bangkok till  
Mandalay
Hemresa från Rangoon via 
Bangkok

4-stjärniga hotell

Indokinakännaren Hans 
Ljungqvist leder resan 
tillsammans med Vincent 
Engström

Innehållsrikt program med 
de flesta måltider

Reseträff i Emmaboda inför 
resan

Resmål: Mandalay, Mt 
Popa, Bagan, Inle lakesjön, 
Heho, Rangoon

Burma
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Resan leds av Vincent Engström 
som gjorde sin första resa till Kina 
redan 1976 och ledde sin första 
rundresa 1979. Vincent organiserar 
resor till Kina, Indien, Nepal, Burma 
och Ungern. Han arrangerar även 
särskilda motorcykelresor, bl a längs 
Sidenvägen i västra Kina, till Baltikum 
och Ungern. Reseverksamheten bedrivs 
inom VincentResor som har sitt kontor 
i Emmaboda. Mellan resorna jobbar 
Vincent deltid på Emmaboda Tidning, 
tidigare arbetade han som fotograf i 25 
år. Vincents hjärta klappar särskilt för 
Ungern där han har en egen vinkällare. 
Specialintresse: Motorcyklar och vin, 
men inte samtidigt.

      Vincent Engström  

                                                            Burma – ett land vars folk, natur och magnifika
                                     sevärdheter bjuder på riktigt stora upplevelser.  

Vi har valt ut det bästa man kan se i Burma och kan lova en mycket spännande, 
mångsidig och intressant resa. Vi börjar i den tidigare kungliga huvudstaden Mandalay som Kipling diktade 
om. Fortsätter till  Mount Popa där vi kan vi njuta av den spektakulära utsikten mot det märkliga pelarberget 
Taung Kalat med det gyllene klosteret på toppen. Sen väntar Bagan där det finns fler stupor och tempel än 
katedraler i hela Europa. Vi är säkra på att du kommer att instämma i att Bagan intar en självskriven plats 
högt upp på Topp 10-listan över världens främsta sevärdheter. Vi tar oss sedan ut på Inle Lakedär vi ska bo 
på ett hotell ute på sjön. Här kan vi på nära håll se de berömda ”enbensroddarna” fiska, se odlingarna på 
sjön och de spännande omgivningarna. Vi avslutar resan i den stad som burmeserna kallar Yangoon och som 
engelsmännen 1885 gjorde till huvudstad och döpte till Rangoon. Här finns den guldskimrande Shwedagon, 
världens största buddhistiska stupa, som får oss att häpna. 



Burma
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Resan dag-för-dag

Dag 1 - Köpenhamn - Bangkok 7/2
Avresa med Thai från Köpenhamn via Bangkok.
 
Dag 2 - Mandalay 8/2 
Ankomst Mandalay där vår svenska färdledare 
Hans Ljungqvist möter, lunch, Mandalay Hill 
med utsikt över Mandalay och Irrawaddy, 
middag.
 
Dag 3 - Mandalay 9/2
 Besök i den gamla huvudstaden Amarapura, 
U Beins bro, klostret Mahagandayon med 
munkarnas procession inför lunch, gamla 
gator i Amarapura. Lunch, ”Världens största 
bok” (Khutodaw Paya), Gyllene palatsets 
kloster, besök innanför murarna till Mandalays 
kungapalats, middag på egen hand.
 
Dag 4 - Mandalay – Mount Popa 10/2
Besök till klosterskolan Paung Daw i Mandalay. 
Buss till Mount Popa, halva vägen på motorväg, 
andra halvan genom ett jordbrukslandskapmed 
små byar, stopp i by längs vägen, lunch. 
Övernattning på Mount Popa, middag på 
hotellet med fantastisk utsikt.
 
Dag 5 - Mount Popa – Bagan 11/2
Besök vid pelarberget Taung Kalat, promenad 
upp till klostret på toppen, buss mot Bagan, 
lunch. Hästkärra till Shwesamdaw eller 
Mahazedi för att se ut över landskapet under 
solnedgången, middag och traditionell 
dockteater.
 
Dag 6 - Bagan 12/2 
Morgonmarknaden i Nyaung U, beök i templen 
Gubyaukgyi, Dhammayangyi, Sulumani och 
Ananda, samt Thatbinnyu från utsidan, lunch 
under dagen. Båttur på Irrawaddy, middag.
 
Dag 7 - Bagan – Inlesjön 13/2
Flyg till Heho, buss till Nyaungshwe, besök till 
vingård, lunch på vingården, papperstillverkning 
av mullbärsträdets bark och tillverkning av 
bambuparaplyer. Long tail-båt ut på Inle Lake till 
hotellet, middag.
 
Dag 8 - Inlesjön 14/2
Heldag med båt på Inle för att se inthafolkets 
bebyggelse och odlingar, enbensroddare, 
väveri, tillverkning av cherootcigariller, 
hantverkare som bygger de karaktäristiska 
båtarna, besök i byn Inthein, lunch och middag 
under dagen. 

Dag 9 - Inlesjön –Heho – Rangoon 15/2
På förmiddagen båt till Nyaungshwe, buss till 
Heho, flyg till Rangoon, i Rangoon passerar vi 
Aung San Suu Kyis bostad, lunch, promenad 
från Suletemplet genom Rangoons europeiska 
bebyggelse, middag.
 
Dag 10 - Rangoon 16/2
Transfer till järnvägsstationen, pampig 
byggnad ca 100 år gammal, Tågresa 
med cirkeljärnvägen, lunch i Dayingon, 
Shwedagonstupan, Scott´s Market, lunch, 
Liggande buddhan (Chaukhtagyi Paya). 
Avskedsmiddag.
 
Dag 11 17/2
Programfritt. Transfer till flygplatsen 19.50  
Flyg via Bangkok.
 
Dag 12 Hemkomst 18/2
Hemkomst Köpenhamn 06.35.



R E S E F A K T A

VincentResor 
För bokning och information kontakta 

Vincent Engström
Storgatan 4
361 30 Emmaboda
Telefon 070-593 90 33
E-post vincent@vincentresor.se
www.vincentresor.se

Resans pris
Del i dubbelrum 30 950:- 

Allt det här ingår i priset
• Flyg med Thai från Köpenhamn
• Indokinakännaren Hans Ljungqvist som färdledare 
• Reseträff i Emmaboda inför resan 
• Bra hotell (hög turistklass), del i dubbelrum 
• Komplett program enligt ovan
•  De flesta måltider (alla frukostar, 9 luncher, 7 middagar)  

exkl måltidsdryck
• Alla inrikes resor i Burma
• Lokal engelsktalande guide på alla resmål
• Flygplatsavgifter och skatter
• Visum till Burma
• Praktiska råd och tips inför resan

Kan beställas mot tillägg
• Anslutning från Stockholm, fråga vid bokning
• Avbeställningsskydd 800:-
• Enkelrum 6 250:-

Anmälan, betalning, resevillkor m m
Kinaresor Draken AB har ställt lagstadgad resegaranti till 
Kammarkollegiet. Anmälningsavgiften är 3 000:- och ska betalas 
senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss 
tillhanda senast 10 dagar före avresa. Färdhandlingarna distribueras 
10 dagar före avresan, underlätta vår distribution genom att betala 
i god tid. Vid sena bokningar kan hela resans pris behöva betalas 
direkt vid bokning. Deltagande i resan kräver pass och visum, 
särskild information medföljer bokningsbekräftelsen. Kostnad vid 
avbeställning (expeditionsavgift) gjord tidigare än 30 dagar före 
avresa är 1 500:-, med tillägg för ev kostnader för visum som 
redan uppkommit. Vid avbeställning 30 dagar eller senare före 
avresa gäller resevillkoren (SRF 3.1.5-3.1.7). Som skydd mot höga 
avbeställningskostnader rekommenderar vi avbeställningsskydd 
eller avbeställningsförsäkring. Res aldrig utomlands utan en 
ordentlig reseförsäkring. Angivna hotell kan komma att bytas mot 
andra likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva 
tider bekräftas i färdhandlingarna. Minimum antal anmälda 
deltagare för resans genomförande är 15 personer. Svenska 
Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens 
kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och 
resenären. Resevillkoren medföljer bokningsbekräftelsen.

 
Några andra resor med VincentResor  

UNGERN
Vinskörderesa  

10-17 september, 8 dagar
 

KINA
Rundresa 

14-25 oktober, 12 dagar

I samarbete med


