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MET KNACK NAAR MYANMAR
HET PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
Dag 1: BRUSSEL 
Vertrek vanuit Brussel. Lijnvlucht met tus-
senstop.

Dag 2: YANGON
Aankomst in Yangon, de belangrijkste 
stad van Birma en het economische hart 
van het land, met 7 miljoen inwoners. In 
de vroege namiddag, lunch en check-in 
in uw viersterrenhotel (lokale normen). 
Aan het eind van de dag bezoeken we 
nog de meest indrukwekkende pagode 
van Myanmar. De Shwedagon torent uit 
boven de stad waar ze symbool voor 
staat. Haar koepel is bedekt met 60 ton 
goud. Volgens de legende werd ze hier 
2500 jaar geleden opgericht om acht ha-
ren te bewaren van Siddhartha Gautama, 
beter bekend als Boeddha. Diner in de 
stad en overnachting in het hotel.
Inbegrepen: lunch in hotel + diner (in de stad) en 

overnachting in hotel + excursie(s)

Dag 3: YANGON - PROME 
Na het ontbijt in het hotel vertrekken we 
met de bus naar de haven van Prome, een 
belangrijk commercieel kruispunt in het 
centrum van het land. U krijgt een lunch-
pakket voor onderweg. ’s Namiddags 
checken we in op de Irrawaddy Explorer. 
In de namiddag vertrekken we naar Sri 
Ksetra, Pali voor ‘fantastische stad’. Sri 
Ksetra is een omwalde Pyu-stad in Cen-
traal-Birma, die zijn hoogtijdagen kende 
tussen de 4e en de 9e eeuw. De stad werd 
vergeleken met Angkor en de archeolo-
gische schatten van Sri Ksetra behoren 
tot het wereld erfgoed. In de vooravond 

starten we de navigatie op de Irrawaddy, 
de belangrijke levensader van Myanmar. 
Welkomstcocktail en diner aan boord.
Inbegrepen: ontbijt in hotel + lunchpakket + diner 

en overnachting aan boord van de R/V Irrawaddy 

Explorer + excursie(s)

Dag 4: THAYET
Na het ontbijt houden we halt in Thayet-
myo. Met de tuktuk bezoeken we dit ha-
venstadje dat gekenmerkt wordt door de 
Britse architectuur: steegjes omzoomd 
door prachtige koloniale huizen en de 
oudste golfbaan van het land. Na een be-
zoek aan de lokale markt gaan we terug 
aan boord voor de lunch. ’s Namiddags 
kunt u genieten van de navigatie en het 
rurale leven op de oevers observeren, en 
in de vooravond laat onze gast Etienne 
Hauttekeete u kennismaken met het oude 
Birma. Diner en overnachting aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)

Dag 5: MAGWE
Na het ontbijt ontschepen we in Mag-
we, de hoofdstad van de regio Magway.  
We maken gebruik van trishaws, een 
traditioneel Birmaans vervoermiddel. 
De excursie leidt ons naar de Nagut-
tama-heuvel, met op de top de Mya 
Tha Lun-stoepa, vanwaar u een pano-
ramisch uitzicht op de rivier hebt. We  
lunchen aan boord. In de namiddag 
kunt u genieten van de navigatie en het 
leven aan boord. De lokale gidsen laten 
u kennismaken met de gebruiken en 

tradities van het land. Diner en over-
nachting aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer 

+ excursie(s)

Dag 6: SALAY - BAGAN
‘s Ochtends maken we een stop in Salay, 
waar we te midden van koloniale over-
blijfselen een uitzonderlijk gebeeldhouwd 
teakhouten paviljoen vinden. Dit is een 
replica van het koninklijk paviljoen in 
Mandalay Palace. Het herbergt een klein 
opmerkelijk museum voor boeddhisti-
sche kunst. Niet ver weg is een schitte-
rende pagode met een gelakte boeddha 
met aan de rivierzijde een gerestaureerd 
oud koloniaal huis. Dit was vroeger het 
hoofdkwartier van een Britse handels-
maatschappij. We lunchen aan boord en 
hervatten de navigatie naar Bagan. Na 
de lunch brengen we een eerste bezoek 
aan Bagan, een van de grootste religieuze 
sites van de planeet. De vlakte van Ba-
gan, bezaaid met meer dan 2000 tempels  
en pagodes, is van een adembenemende 
schoonheid. Tussen de acacia’s en palm-
bomen rijst een bos van torenspitsen op, 
duizenden tempels in zandsteen, in rode 
steen of bedekt met goud. Deze namiddag 
bezoeken we de Htilominlo-tempel en  
de Ananda-tempel. We eindigen deze on-
vergetelijke dag met een traditioneel pop-
penspel aan boord. Diner en overnachting 
aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)



Dag 7: BAGAN 
In de voormiddag doorkruisen we met 
paardenkoetsen de vlakte die bezaaid is 
met vergulde stoepa’s. We eindigen de 
tocht met een bezoek aan een traditionele 
lakfabriek. Na de lunch aan boord vertrek-
ken we met de bus voor het bezoek aan de 
Gubyaukgyi-tempel, vermaard vanwege de 
12e-eeuwse fresco’s. In de buurt vinden we 
de Birmese ‘Steen van Rosetta’, een stèle 
die de tempel in vier oude talen inwijdt: 
Pyu, Mon, Pali en het oude Birmaans. We 
eindigen de dag op de heuvel van Bagan. 
De zonsondergang zorgt voor een prach-
tig panorama, waarbij de stoepa’s baden 
in een goudkleurig licht, zover als het oog 
reiken kan.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer + 

excursie(s). Facultatieve excursie: ballonvlucht over 

de tempels van Bagan bij zonsopgang. Neem voor 

prijzen en reserveringen contact met ons op.

Dag 8: BAGAN - HNAW GONE
Na het ontbijt bezoeken we de pittoreske 
markt van de nieuwe stad. De bloemen, 
de groenten en het fruit, de Longyi (tra-
ditionele gewaden die zowel door man-
nen als vrouwen worden gedragen) en 
het handwerk zorgen voor een kleurrijk 
decor in een authentieke sfeer. We be-
zoeken de Shwezigon, een van de meest 
sacrale plaatsen van het land. De gro-
te, vergulde stoepa zou een bot en een 
tand van Boeddha herbergen. De stoepa 
vormt het centrum van een complex van 
gewijde paviljoenen. Eén paviljoen is 
gewijd aan de Nats, de oude Birmese 

geesten die nu geïntegreerd zijn in de 
boeddhistische cultus. In de late namid-
dag staat nog een begeleid bezoek aan 
het dorpje Hnaw Gone op het program-
ma. De bewoners vervaardigen bamboe, 
rieten manden en handwerk. Diner en 
overnachting aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)

Dag 9: YANDABO
‘s Ochtends meert het schip aan in 
Yandabo, een pittoresk dorp dat gespe-
cialiseerd is in de vervaardiging van aar-
den kruiken. We wandelen in het dorp 
naar de verschillende werkplaatsen, het 
klooster en de school. We lunchen aan 
boord en navigeren verder op de Irra-
waddy. In de vooravond vergast Etienne 
Hauttekeete ons op een nieuwe lezing. 
Diner en overnachting aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)

Dag 10: AVA - SAGAING - AMARAPURA
Na het ontbijt houden we halt in Ava, de 
oude hoofdstad van de Birmese koningen. 
Een tocht met paardenrijtuigen brengt ons 
naar het klooster Mae Nu Oak, de uitkijkto-
ren Nanmyin en het klooster Bagaya. Daar-
na bezoeken we de heuvel van Sagaing, het 

historische centrum van het boeddhisme 
in Myanmar. De heuvelruggen zijn bedekt 
met meer dan 600 kloosters en pagodes. 
Myanmar heeft dan ook een zeer spirituele 
beschaving. Met meer dan 500.000 monni-
ken is de boeddhistische eredienst promi-
nent aanwezig in het leven van de bevolking 
van Myanmar, waarvan 90% de godsdienst 
aanhangt. Kinderen krijgen hun opleiding 
tussen 10 en 20 jaar. Eenmaal volwassen, 
moeten zowel mannen als vrouwen op 
retraite in een klooster. We lunchen aan 
boord. Na de middag rijden we met de bus 
naar Amarapura, een andere oude Birmese 
hoofdstad. Na een tussenstop bij een tradi-
tionele zijdefabriek bereiken we het meer 
Taungthaman, dat overspannen wordt door 
de beroemde U Bein-brug, 120 meter lang 
en hiermee de langste teakhouten voet-
gangersbrug ter wereld. Op deze plek biedt 
de ondergaande zon een uniek spektakel. 
Terug aan boord genieten we van een cock-
tail en een diner.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)

Dag 11: MINGUN - MANDALAY
Na het ontbijt bezoeken we Mingun, de 
voormalige hoofdstad van koning Bodaw-
paya. Deze stad herbergt met de Mingun 
Paya een indrukwekkend religieus bouw-
werk. De volledige tempel zou 150 me-
ter hoog worden en hiermee de grootste 
pagode van Myanmar worden. Men is tot 
50 meter hoog gekomen, maar de half 
afgewerkte stoepa blijft indrukwekkend. 
Boven op de stoepa geniet u van een weids 



PRIJS IN EURO PER PERSOON (ALLE TAKSEN INBEGREPEN) 

Dubbele bezetting Single bezetting

€ 1090 € 1395

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 6 PERSONEN

Adembenemende landschappen en 
prachtige mensen … De natuur en de tra-
dities die ermee verbonden zijn, creëren 
op het Inlemeer een heel andere wereld, 
een soort van paradijs waar alles lijkt te 
groeien in drijvende tuinen. Dit labyrint 
op het meer, bezaaid met dorpen waar-
van de teakhouten huizen op hoge palen 
staan, doorkruist u met het schip, een 
traditionele bark met platte bodem die 
behendig wordt bestuurd door een Intha.  
Deze beenroeiers zijn vissers die met één 
been roeien en sturen zodat ze de armen 
vrijhouden om het visnet uit te gooien.

Dag 12: MANDALAY - HEHO
Transfer naar de luchthaven van Man-
dalay en vlucht naar Heho. Daar wacht 
een lokale gids u op en wordt u met een 
transfer naar het Inlemeer gebracht. 
Onderweg bezoekt u het Shwe Yan Pyay-
klooster, beroemd om zijn glasmozaïek 
uit de 19e eeuw. Na de lunch verkennen 
we met kano’s de prachtige natuurlijke 
omgeving. U meert aan op het eiland Nga 
Phé Kyaung, vermaard om het oudste 
houten klooster uit de regio. U bezoekt 
ook de pagode Phaung Daw Oo of ‘De ver-
sierde bark’. We nemen in de late namid-
dag onze intrek in een viersterrenhotel 
(lokale normen). ’s Avonds dineren we in 
het restaurant van het hotel.

Inbegrepen: ontbijt + transfers + lunch restaurant
+ diner en overnachting viersterrenhotel + 
excursie(s)

Dag 13: INLEMEER
De hele dag vaart u op het Inlemeer en 
maakt u kennis met het alledaagse le-
ven. De vissers verschalken vanop hun 
scheepjes hele scholen vissen, gewapend 
met een net en een drietand. Bij de oevers 
van het Inlemeer ontdekt u ook drijvende 
tuinen en ziet u hoe zijde wordt geweven. 
Het restaurant op palen vormt het idylli-
sche decor voor de lunch. Vervolgens gaat 
het via kanalen en drijvende tuinen naar 
Indaing. Daar maken we kennis met de 
lokale cultuur en eenvoudig maar verfijnd 
ambachtelijk vakmanschap. Terugkeer 
naar het hotel in de late namiddag. Diner 
en overnachting in het hotel.

Inbegrepen: ontbijt + lunch restaurant + diner en 
overnachting viersterrenhotel + excursie(s)

Dag 14: HEHO - YANGON
We vertrekken naar de luchthaven van 
Heho voor een binnenlandse vlucht naar 
Yangon. U luncht in het centrum van de 
stad. In de namiddag bezoekt u het Na-
tionaal Museum dat talrijke objecten van 
onschatbare waarde van de oude Bir-
mese koningen tentoonstelt. Aan het eind 
van de dag brengt een transfer u naar de 
luchthaven en met een lijnvlucht met tus-
senstop keert u terug naar Brussel.

Inbegrepen: ontbijt + lunch restaurant + transfer
van en naar de luchthavens + excursie(s)

Dag 15: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

uitzicht over de oude stad. Verder ontdek-
ken we twee andere bezienswaardighe-
den, de Mingun Bell, een bronzen klok van 
4 meter hoog en de grootste werkende 
klok ter wereld, en de Myatheindan-pago-
de, een witte tempel, omzoomd door een 
golvende rand die de bergketens van Bir-
ma voorstelt. Tijdens de lunch aan boord 
varen we naar Mandalay. Deze beroemde 
plaats is de tweede stad van het land. De 
stad is rijk aan oude paleizen en religieuze 
plaatsen. Mandalay is ook een belangrijk 
centrum voor handwerk en staat bekend 
om zijn houtsnijwerk, borduurwerk en 
goudkloppers. We bezoeken de beroemde 
Kuthodaw-stoepa. Hier bevindt zich het 
‘grootste boek ter wereld’, een collectie van 
729 marmeren platen met aan beide zijden 
een tekstpagina van de Tripitaka, de hele 
Pali Canon van het theravadaboeddhisme. 
Vandaar wandelen we naar de Shwenan-
daw, het in Birmese stijl gebeeldhouwde 
teakhouten klooster, en het laatste over-
blijfsel van Mandalay Palace. We bezoeken 
verder de Mahamuni-tempel, met het ko-
lossale en met bladgoud beklede beeld van 
Boeddha. Diner aan boord.
Inbegrepen: ontbijt + lunch + diner en overnach-

ting aan boord van de R/V Irrawaddy Explorer  

+ excursie(s)

Dag 12: MANDALAY - BANGKOK
Ontscheping. Na het ontbijt verlaten wij 
het schip en vliegen we via een tussenstop 
naar Brussel.

Dag 13: BRUSSEL
Aankomst in Brussel in de vroege ochtend.

OPTIONELE VERLENGING VAN UW CRUISE

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vlucht Mandalay-Heho en de vlucht 

Heho-Yangon in economyclass (Air KBZ, 
Air Mandalay of Air Bagan)

• 2 overnachtingen in een viersterren-
hotel in Heho  

• Volpension 
• Dranken bij de maaltijden: mineraal-

water (50 cl/pers.) en thee of koffie

• Excursies en entreegelden op de ver-
melde locaties in het programma

• Diensten van een lokale Engels-
sprekende gids

 
NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Andere drankjes dan de vermelde
• Fooien (15 USD/pers. aanbevolen) 
• Eventuele verzekeringen

INLEMEER:  4 dagen/2 nachten
VAN 15 TOT 18 DECEMBER • GEGARANDEERD VERTREK VANAF 6 PERSONEN



DE IRRAWADDY EXPLORER
EEN MOOI SCHIP IN KOLONIALE STIJL

Grotendeels geïnspireerd op de schepen van de 
Irrawaddy Flotilla, de belangrijke veerschipmaat-
schappij die in de 19e eeuw het transport van goede-
ren en mensen op de Irrawaddy verzorgde, blijft de 
Irrawaddy Explorer een schip waarbij modern comfort 
en authentieke charme naadloos op mekaar aanslui-
ten. Het schip biedt u de luxe en de grandeur die u van 
een luxueus varend vijfsterrenhotel mag verwachten.

PLEZIER OM AAN BOORD TE ZIJN
De 26 ruime buitenkajuiten zijn uitgerust met twee 
aparte bedden die omgevormd kunnen worden tot 
een kingsize bed. In alle kajuiten vindt u badjassen, 
een kluisje en een flatscreen. De badkamers zijn al-
lemaal uitgerust met een douche, wastafel en toilet. 
De suites beschikken over een kingsize bed en een 
bad. Vanaf het Zonnedek heeft u een schitterend uit-
zicht op de rivier en haar tropische oever. In de lounge 
vinden alle activiteiten plaats: lezingen, kookdemo’s 
en de Birmese dansshow. Het panoramarestaurant 
serveert ’s middags een lunchbuffet en ’s avonds een 
diner à la carte en biedt een keuze uit lokaal geïn-
spireerde gerechten en gerechten uit de westerse 
keuken. Inspanning kan u leveren in de fitnessruimte, 
en ontspannen kan u met een traditionele massage 
(diensten tegen betaling). Er is ook een kleine win-
kel aan boord. U kunt gratis gebruik maken van het 
draadloze internet in alle gemeenschappelijke ruim-
tes.



 

Myanmar, het vroegere Birma, is een 
van de laatste ongerepte parels van 
Azië. Door de jarenlange isolatie ble-
ven de rijke cultuur en tradities on-
geschonden en dat maakt deze reis 
zo bijzonder. De meest aangename 
manier om dit prachtige land te ont-
dekken, is ongetwijfeld via een cruise 
op de Irrawaddyrivier. U geniet van 
de rust aan boord terwijl het leven 
langs de oevers aan u voorbijglijdt. 
De schoonheid van het landschap, 
bezaaid met kloosters waarvan er 
volgens de overlevering meer dan 
50.000 zijn in Myanmar, zal een blij-
vende indruk op u nalaten. Ook wer-
den de meeste koninklijke hoofdste-
den langs de oevers van de Irrawaddy 
opgericht, waardoor deze riviercruise 
een fantastische combinatie is van 
natuur en cultuur.

Knack Cruises verwelkomt u aan 
boord van de stijlvolle R/V Irrawaddy 
Explorer.
Dit is een stijlvol schip, dat plaats 
biedt aan maximaal 56 Knack-passa-
giers. Je vindt er een mooi restaurant 
met een voortreffelijke keuken, een 
aangename loungebar, een fitness-
ruimte en spafaciliteiten. Op het Zon-
nedek zijn er ligstoelen van waaruit u 
de prachtige oevers van de Irrawaddy 
kunt bewonderen. 

Dit schip is volledig gereserveerd voor 
Knack-lezers met een programma op 
maat. Naast de vele gevarieerde uit-
stappen, zijn er ook aan boord activi-
teiten en lezingen. U mag ook rekenen 
op een gastspreker met een uitzon-
derlijke kijk op Azië. Twee Knack 
Cruises-medewerkers zorgen ervoor 
dat u kunt genieten van een zorgeloze 
reis met een bijzondere toets.

HET LAND VAN  
GOUDEN PAGODES EN 
KONINKLIJKE STEDEN

ONZE GAST

Etienne Hauttekeete
Doctorandus japanologie en licentiaat Romaanse 
 filologie. Etienne Hauttekeete doceert over de Japanse, 
Chinese en Zuidoost-Aziatische culturen. Hij werkte 
mee aan verschillende tentoonstellingen van boeddhis-
tische en Aziatische kunst. Hij heeft een reiservaring 
van meer dan veertig jaar in het Verre Oosten en gaf 
rondleidingen in vele musea en tentoonstellingen over 
Aziatische kunst in binnen- en buitenland. Als auteur 
publiceerde hij het boek Onder de bodhiboom waarin hij 
het boeddhisme in zijn historische context plaatst.

HOOGTEPUNTEN VAN DE CRUISE

•  Tempels van Bagan, een van de grootste religieuze sites ter wereld
•  Een route langs de oude koninklijke steden van Myanmar
•  Ontdekking van een buitengewoon volk
•  Een kleinschalig en comfortabel schip, dat plaats biedt aan 56 Knack-passagiers
•  Alle excursies inbegrepen
•  De lezingen van onze gastspreker Etienne Hauttekeete



 

DE IRRAWADDY EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP
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Vluchten in businessclass mogelijk: contacteer ons hiervoor.

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•  De vluchten Brussel/Yangon en Mandalay/

Brussel op lijnvluchten in economyclass met 
tussenstop (Thaï Airways, Singapore Airlines, 
Emirates) 

•  De luchthaventaksen (€ 220) en haventaksen 
(€ 44). De prijzen kunnen wijzigen

•  Alle transfers zoals vermeld in het programma

•  Het verblijf in een dubbele kajuit in de  
gekozen categorie

•  Het verblijf in een dubbele kamer incl. ontbijt in 
een viersterrenhotel (lokale normen) in Yangon 
(1 nacht)

•  Volpension vanaf de lunch op dag 2 tot en met 
het ontbijt op dag 12 

•  Dranken aan boord: mineraalwater, thee, kof-
fie, bier en lokale likeuren gedurende de hele 
dag. Tijdens het diner wordt een glas wijn 
geserveerd 

•  Dranken bij de maaltijden tijdens het verblijf 
in Yangon: mineraalwater (50 cl/pers.), thee 
of koffie 

•  Alle bezoeken en toegangsgelden op de in het 
programma vermelde sites met een lokale 
gids

•  De diensten van een Franstalige  
cruisedirecteur

•  De diensten van een Knack Cruises-conferen-
cier en 2 Knack Cruises-begeleiders  

•  De fooien voor het boordpersoneel

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•  De kosten voor het verkrijgen van het visum 
 (€ 95 voor Belgische toeristen), variabel en 

onderhevig aan wijzigingen

•  Andere dranken dan degene die vermeld  
worden

•  Reisverzekeringen

•  Fooien voor gidsen en chauffeurs (USD 40/
persoon aanbevolen) 

FORMALITEITEN VOOR  
BELGISCHE TOERISTEN
•  Internationaal paspoort, dat geldig is tot  

6 maanden na retour, en het visum

Type kajuit Dek Dubbel Single

Deluxe schuifraam (26 m²) Standaarddek € 4 280 € 5 780

Deluxe kajuit met balkon (26 m²) Superiordek € 4 700 € 6 200

Junior Suite met panoramisch 
balkon (26 m²)

Superiordek € 4 915

Suite met panoramisch balkon (38 m²) Superiordek € 5 970

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 35 PERSONEN 

PRIJS IN EURO PER PERSOON - VERTREK VANUIT BRUSSEL

TECHNISCHE KENMERKEN

• Lengte: 57,3 m
• Breedte: 12,19 m
• Diepgang: 1,22 m
• 28 kajuiten 
• Passagiers: 56 maximaal
• Bemanningsleden: 33
• Stroom: 220 V
• Gebruikte munt aan boord: US dollar
• Birmaans paviljoen

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel naar Rivages du Monde op 02 899 75 41, mail naar info@rivagesdumonde.be of stuur bijbehorend  
boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van uw internationaal paspoort naar Rivages du 
Monde, ‘Knack-cruise Myanmar’, Bergstraat 17, 1000 Brussel >
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