
 

Ubytování: 

Využijeme hostýlků turistického typu, barmské úrovně, často vybavené klimatizací, privátní nebo 

společnou sprchou. Hostel Šánských hor nabízí jednoduché pokoje připravující na nocleh 

v buddhistickém klášteře a na studenou sprchu. Čekají nás také noční přejezdy busem i vlakem, 

které jsou náročné, ale zážitkem. 

 

Stravování: 

V dnech hostelových noclehů bývá zpravidla snídaně servírovaná v ceně ubytování, další jídlo si 

budeme cestou obstarávat samy na ulici či v restauracích.  

 

Doprava:  

Přejezdy autobusem a vlakem různé místní úrovně, jinak na vlastním kole.  

  

Víza a cestovní formality: 

Dnes již jednoduše, online formou z pohodlí domova ( Tourist e-visa). 

 

Očkování: 

Není povinné, doporučuje se „žloutenka a tetanus“ popř. antimalarika  

 

Cena zájezdu  

V prvním termínu leden 2018 = 15 900 Kč/osoba 

V druhém termínu únor 2018 = 18 900 Kč/osoba  

Záloha je poloviční cenou každého zájezdu. 

 

Cena zahrnuje: 

Pouze služby průvodce od prvního do posledního dne v Barmě (dle data a činnosti uvedené ve 

smlouvě). 

 

Cena nezahrnuje:  
Zpáteční letenku cca 13.500 Kč 

Turistická online víza 50 $  

Nutné výdaje a volitelné výdaje, všechnu stravu, dopravu ve městech pokud bude žádaná a dopravu 

bagáže (ze Hsipaw do Namhsan  pokud bude vyžadována), vstupy a povolení kamkoliv. 

Odhadované kompletní náklady nezahrnuty v ceně zájezdu jsou tedy cca 900$ (cca 20.000Kč). 

 

Kompletní kalkulace: 

Výdaje v Barmě cca 900$ (cca 20.000Kč) + letenka a víza cca 15.000Kč = cca 35.000Kč 

Fixní cena zájezdu (průvodcovské služby) 15.900/18.900Kč dle termínu.  

Finální předpokládané náklady zájezdu cca 51-54.000 Kč.    

 

Charakteristika a náročnost zájezdu:   

Čekají pohodové i náročnější přejezdy, terény a převýšení odpovídající stupnici 3 až 5, kdy teploty 

běžně přesáhnou 35C, ale teploty v noci klesnou i pod 15C . Pojedeme na středně těžko, jen 

s oblečením na kolo a civilním převlečením, a to do všech uvedených teplot. Stravovat se budeme 

cestou a noclehy budou pod střechou v zázemí hostýlků, ale pokud možno i klášterů. Přesto je 

vhodné přibalit alumatku a hygienickou vložku (ideálně ultra light spacák) pro zvýšení komfortu při 

přesunech a noclezích. Záměrem tohoto zájezdu je maximální možný kontakt a poznání života a 

krás Barmy v sedle kola ve skupině 3-6 účastníků! PunkyBike. 

 

Další informace na vyžádání pavelvrbik@yahoo.co.uk  
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