
Burma læserrejse 
 
Med Flemming Ytzen i De gyldne pagoders land 
 
Gyldne pagoder, flydende haver, stammefolk i bjergene, samt verdens 
længste bro af teaktræ. Burma er et eksotisk rejsemål med stor skønhed og 
spændende oplevelser.  
 
Allerede i hovedstaden Yangon møder vi den charmerende blanding af Orienten og 
britisk kolonitid. Et højdepunkt er den forgyldte pagode Shwedagon, i hvis spir der 
sidder 5.448 diamanter og 2.317 rubiner, safirer og topaser. 
 
Vi flyver til Mandalay, hvor vi tager en sejltur på Irrawaddy floden, som er Burmas 
livsnerve, og vi cykler i adstadigt tempo gennem landsbyerne i Mandalays omegn.  

Endnu en oplevelse bliver turen fra Mandaley til Bagan. Vi tager først med offentlig 
bus, dernæst med privat båd. Bagan er det største tempelområde i Sydøstasien med 
2000 pagoder. 

Til sidst har vi 4 overnatninger ved den magiske Inle-sø. Her er husene bygget på 
pæle og al transport foregår med båd. Vi kommer til søen i kraft af en fantastisk 
togtur, og små cykelture, vandringer og sejladser på søen vil sikkert være sundt for 
sjælen, inden vi vender tilbage til vores egen, helt anderledes, verden. 

Rejsen ledes af Flemming Ytzen, der er kendt for sine analyser og klummer om 
Østasien i Politiken. Han er regelmæssig gæst i TV2 News, hvor han kommenterer den 
aktuelle politiske udvikling i de asiatiske lande, hvor han har rejst og boet gennem 
snart 40 år. 
I de senere år har Flemming Ytzen især fokuseret på den vanskelige 
demokratiseringsproces i Burma. I 2014 udkom bogen ’Burma/Myanmar – where 
now?’, som han er redaktør og medforfatter af. 

1.-15. marts 2018 
Pluspris 19.900 kr. 
Pris uden abonnement 20.900 kr. 
Enkeltværelsestillæg 2.300 kr. 
Rejseleder: Flemming Ytzen 

 



1. Dag Afrejse fra København 
Flyrejse med Thai Airways fra København via Bangkok til Yangon. 
 
2. Dag Ankomst til Yangon 
Vi afhentes i lufthavnen og køres til vores hotel, hvor vi har en overnatning.  
Yangon er en charmerende by med en blanding af det orientalske østen og britisk 
kolonitid. Smalle, travle gader med nedslidte bygninger, der huser lejligheder, små 
virksomheder og forretninger, og et broget folkeslag af burmesere, kinesere, indere, 
bengaler og arabere. De tværgående boulevarder kranses af pompøse offentlige 
bygninger fra Victoria tiden. Der lever knap fem millioner mennesker, men centrum er 
ikke større end, at man kan spadsere omkring. 
Om eftermiddagen tager vi på en vandretur gennem centrum af Yangon, med fokus 
på de gamle koloniale bygninger. Turen foregår i et afslappet tempo og der er tid til at 
nyde de smukke bygninger. Efter turen kan vi nyde en drink på Gekko, en hyggelig 
restaurant i en historisk bygning. 
Måltider: Aftensmad 
 
3. Dag Yangon – Mandalay 
Mens Yangon indtil for kun nogle få hundrede år siden var en ubetydelig fiskerlandsby, 
har dens landemærke, Shwedagon Pagoden, stået der i over tusinde år og strålet i al 
sin gyldne pragt. Vi tager derop om morgenen, tager skoene af ved indgangen og 
promenerer på de lavere terrasser i selskab med de meget venlige og dybt religiøse 
burmesere, der ofte kommer i hele familier for at vise deres respekt eller bede om 
succes med en forestående eksamen eller planlagt forretning. 
Efter frokost besøger vi den tidligere FN-generalsekretær U Thants hus og museum. 
Herefter kører vi til lufthavnen for at flyve til Mandalay. 
Mandalay er Burmas næststørste by og landets kulturelle og religiøse centrum. 
Mandalay var hovedstad i en kort periode indtil briterne besatte landet og førte Kong 
Thibaw og Dronning Supyalat i ufrivillig eksil i Indien. Men i mere end tusinde år 
havde Buddhas tilhængere anset Mandalay for et helligt sted, og Kong Mindon, kong 
Thibawas far, gjorde et populært valg, da han flyttede hovedstaden dertil fra 
nærliggende Amarapura i 1859. 
Om eftermiddagen besøger vi slangetemplet i Paleik, Tre pytonslanger beskytter 
buddha-statuen i templet. Herefter går vi en tur i Paleik, hvor findes mange mere end 
200 år gamle templer og pagoder. 
Vi har tre overnatninger i Mandalay. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
4. Dag Mandalay 
I dag skal vi ud på en spændende cykeltur i omegnen af Mandalay. Vi passerer 
grøntsags-markeder og hyggelige kvarterer. Vi kommer ud på landet, hvor 
landmændene dyrker deres marker, og vi oplever dagliglivet i landsbyerne, der har 
været uændrede i årtier. Vi besøger et marked og hører om de forskellige produkter 
og afgrøder, der er til salg, og fortsætter med at se bambusvævning, som bruges til 
at konstruere alt fra tage og vægge til vifter.  
Efter frokost kører vi ud til pagoden, der huser den berømte Mahamuni Buddha. 
Denne figur har en farverig og interessant historie fra dengang, det burmesiske 
kongerige strakte sig langt udover de nuværende grænser. 
Vi fortsætter til klosterområdet ved Amarapura, der er et vigtig religiøst og spirituelt 
center med tusinder af munke. Her kan vi ugenert vandre rundt og iagttage 
klosterlivet. Vest for byen ligger verdens længste teaktræsbro (1,2 km), over søen 
Tangthaman. Broen bruges dagligt af de mange munke og den lokale befolkning og er 
et af de mest fotograferede bygningsværker i Myanmar. Vi går en mindre tur på 
broen. Måltider: Morgenmad og frokost 



5. Dag Mandalay  
Formiddagen er fri på egen hånd. Besøg f.eks. Det Gyldne Munkekloster - Shwe 
Kyaung - og Kuthodaw pagoden med de indgraverede 729 stentavler, der tilsammen 
udgør Tripitakaen, som er Buddhisternes ”bibel”. 
Om eftermiddagen går vi om bord i vores båd og tager på en sejltur på Irrawaddy-
floden, landets livsnerve. Vi går i land i Mingun, hvor vi ser vi den kæmpestore, men 
ufuldendte pagode samt den berømte messingklokke (vægt 90 tons!), der blev 
fremstillet til pagoden.  
Tilbage i Mandalay besøger vi det livlige Yadanabon marked. 
Måltider: Morgenmad og aftensmad 
 
6. Dag Mandalay – Bagan 
I dag tager vi med offentlig bus til Pakkoku. Her besøger vi det farverige marked samt 
en sandal- og en tæppefabrik. Herefter tager vi med privat båd til Bagan. Undervejs 
gør vi holdt ved Kyauk Gu Ohnmin grottetemplet. Vi spiser frokost ombord på båden. 
Vi har tre overnatninger i Bagan. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
7. Dag Bagan 
Bagan er det største tempelområde i Sydøstasien med mere end 2000 pagoder. 
Pagoderne er naturskønt beliggende i landlig idyl ved bredden af Irrawaddy-floden. 
Der er en helt speciel stemning her mellem de okkerfarvede templer og pagoder. 
I dag besøger vi nogle af de mest interessante pagoder og templer som f.eks. 
Swezigon pagoden og Ananda templet. Solnedgangen nyder vi fra toppen af en af 
pagoderne. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
8. Dag Bagan 
For de, der ønsker det, er der om morgenen mulighed for at komme på tur i ballon 
(prisen er p.t. ca. 2300 kr, og ballonturen skal bookes og betales senest 1 måned 
inden afrejse fra Danmark. Max kropsvægt på 125 kg). 
 

Bagans sidste konge var berømt for sin store appetit, og han krævede at hvert af 
hans måltider skulle omfatte 300 forskellige retter! I dag skal vi opdage, hvilken slags 
mad, han spiste. Vi lærer om urter og grønt på markedet i Myinkaba, besøger hjem, 
hvor der fremstilles produkter som tamarindpasta og slik samt besøger Mingalazedi 
pagoden, som blev bygget af denne sidste konge. Vi smager de forskellige søde og 
bitre typiske burmesiske ingredienser i et lokalt kloster og afslutter med et måltid, 
som den sidste konge i Bagan ville have ønsket det - bare lidt mere moderat med 
"kun" 30 forskellige retter. 
Dejlig mætte af mad og indtryk fortsætter vi ud for at opleve flere pagoder og templer 
i Bagan. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
9. dag Bagan – Kalaw 
Efter morgenmaden kører vi til Kalaw, der er en hill station fra kolonitiden. Kalaw 
ligger i et naturskønt område omringet af fyrreskove på kanten af Shanplateauet. 
Foruden en række etniske minoriteter fra landsbyerne omkring, lægger man mærke 
til, at her også bor mange indere, både hinduer, sikher, muslimer og nepalesere. 
Deres forfædre kom hertil under den britiske kolonitid for at bygge veje og jernbane. 
Nepaleserne er efterkommere af gurkaer, som kæmpede i den britiske hær. 
I dag er Kalaw en stille og fredfyldt by, hvor de aldrende britiske bygninger står side 
om side med buddhistiske templer. 



Efter ankomsten tager vi ud for at besøge et Elefantbevaringsprojekt i et skovområde 
uden for Kalaw. Projektet har fokus på beskyttelse af naturen, elefanterne og 
lokalbefolkningens traditioner. 
Vi starter med en nepalesisk frokost, hvorefter vi hjælper mahout’erne 
(elefantpasserne) med at vaske og fodre elefanterne. Vi fortsætter til vores hotel i 
Kalaw, hvor vi har en overnatning. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
10. dag Stammefolk ved Kalaw – Inle-søen 
Vi starter dagen med at tage på en ca. 3 timers vandretur til en række Danu 
landsbyer, hvor vi møder Danu-bjergstammefolket og får et indblik i deres daglige 
aktiviteter. Området består en blanding af skov og marker, hvor der dyrkes sesam, te, 
blomkål og ris. Vi ankommer til Myin Dike, og herfra tager vi en fantastisk togtur over 
bjergene og gennem dalerne mod Inle-søen. En unik lokal oplevelse, der giver en 
fantastisk udsigt og et glimt af det lokale liv i Shan-bakkerne. Ved ankomsten til 
Nyaung Shwe ved Inle-søen kører vi til vores hotel. Vi har fire overnatninger ved Inle-
søen.  
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
11. Dag Bådtur på Inle-søen 
Inle-søen ligger 900 meter over havet og er hjem for Intha folket. Inle-søen er 22 km 
lang og 11 km bred. En stor del af søen er dækket af vandhyacinter, hvilket får den til 
at ligne en magisk have. 
Intha folket lever af at fiske og producere grøntsager og blomster på deres flydende 
haver. I landsbyerne på Inle-søen er husene bygget på pæle og al transport foregår 
med båd, hvad enten det er til skole, på besøg hos naboerne og templet eller på 
arbejde i grøntsagshaven. Man siger, at børnene, der er opvokset på søen, ”kan ro, 
før de kan spise ris”. 
Vi tager på en bådtur på søen. Vi starter dagen med et markedsbesøg. Byerne 
omkring søen skiftes til at holde marked i løbet af ugen. 
På søen findes flere værksteder. I besøger bl.a. et værksted, hvor der væves silke 
efter ældgamle traditioner. De er her berømte for deres smukke ikat-vævninger. 
Området er kendt for fremstilling af cigarer, og der aflægges besøg på et cigarrulleri. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
12. Dag Vandre- og cykeltur gennem landsbyer ved Inle-søen 
Vi sejler ad smalle kanaler til landsbyen Indein, hvorfra vi går til pagodeområdet Shwe 
in Tain. Her er et stort antal pagoder bygget i den særegne, meget slanke shan-stil. 
Flere af pagoderne er fra det 12. århundrede. Tilbage i Indein cykler vi stille og roligt 
gennem de små landsbyer beboet af Pa-O stammefolket, og forbi sukkerrørsplantager 
og små rismarker. Søen er dog aldrig langt væk. Den spiller en stor rolle for 
befolkningen omkring, til overrisling af markerne og for den fisk, de kan hente der. Vi 
er velkomne overalt, og vores lokale guide vil hjælpe med at forklare og oversætte. 
For de deltagere, der måske har vanskeligheder med at cykle, kan der mod egen 
betaling arrangeres transport med små motorcykeltaxaer. 
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
13. Dag Vandretur ved Inle-søen 
I dag tager vi på heldags vandretur ved Inle-søen. Vi vandrer op til en Pa-O landsby, 
hvor vi får mulighed for at snakke med munke i landsbyen. Herfra fortsætter vi til 
endnu en landsby, hvor vi får serveret en traditionel Pa-O frokost. Efter frokosten 
vandrer vi videre og nyder udsigterne til søen og marker med ingefær, hvidløj og 
gurkemeje. Vi sejler det sidste stykke tilbage til Nyaung Shwe. 
Måltider: Morgenmad og frokost 



14. Dag Fly til Yangon. Tid på egen hånd. Afrejse. 
Vi kører til Heho og tager formiddagsfly til Yangon. Resten af dagen er fri til eventuelle 
indkøb eller et gensyn med den fantastiske Swedagon pagode, inden vi kører til 
lufthavnen.  
Måltider: Morgenmad og frokost 
 
15. Dag Ankomst til København 

 
Prisen dækker: 

• Fly Kbh/Yangon retur.  
• 2 x indenrigsfly i Burma  
• Hotelophold 
• Måltider ifølge program 
• Kørsel i bus  
• Bådture på Inle-søen 
• Cykelleje 
• Alle udflugter og entréudgifter  
• Dansk rejseleder  
• Engelsktalende lokalguide  
• Drikkepenge til lokalguide og chauffører  

 
Dækker ikke 

• Afbestillings- og rejseforsikring  
• Visum til Burma (50 USD/ca. 330 kr.) 
• Ballontur over Bagan dag 8 (2.300 kr.) 
• Eneværelsestillæg (2.300 kr.) 

 
Vigtigt 
Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsedatoen. 
 
Burma eller Myanmar  
I følge FN er landets officielle navn Myanmar. I tiden op til reformerne, som for alvor 
tog fart i 2011, var valget af navn meget politisk. Mange opfattede dengang brugen af 
Myanmar, som en anerkendelse af militærregimet, og derfor holdt dem, der ikke 
bakkede op om styret, fast i navnet Burma for på den måde at tage afstand til 
militærjuntaen.  

I dag bruges navnene mere i flæng. I daglig tale bruger burmeserne selv Myanmar 
ligesom, de kalder deres hovedstad for Yangon, men de føler sig ikke stødt over 
brugen af hverken Burma eller Rangoon. Vi har vurderet, at flere i Danmark kender 
landet som Burma frem for Myanmar, ligesom brugen af Myanmar for dem, der 
kender historien fortsat kan have politiske undertoner. Derfor bruger vi navnet 
Burma.  


