
20 nasvetov
za enostavnejše popotovanje



KDAJ NA 
POT?

November in december sta po 
temperaturah sicer najprijetnejša 
meseca, vendar pa prav zaradi 
tega privlačita trume turistov. In 
trume turistov = višje cene. Če 
lahko, se izogni koncu leta in se 
podaj na pot, četudi malce dežuje.



VIZA? 
BREZ 
PANIKE!

Če potuješ iz Slovenije, si vizo 
uredi doma, je verjetno najlažje. 
Sicer pa obstaja spletna stran 
www.myanmarvisa.org, kjer si 
lahko vizo urediš kar na spletu. 
Morda plačas kakšen $ več, a je 
vse urejeno brez dodatnih zdrah.



ŠE MALO V 
BANGKOK

Zanimiva in veliko popotnikom 
privlačna opcija je združitev 
Mynamara in Tajske. Leti iz 
Bangkoka v Yangon z AirAsia so 
poceni in večkrat na dan. 



BREZ  
BUSOV  
NE GRE

Busi bodo tvoje glavno prevozno 
sredstvo. Nekaj ključnih cen:
Yangon - Mandalay: 15.000 K
Mandalay - Hsipaw: 3500 K
Mandalay - Inle: 10.000 K
Inle - Bagan: 15.000 K
Bagan - Yangon: 15.000 K



JE***TI  
VSE 
VSTOPNI-
NE

Inle lake, Bagan, Mandalay ... Vse 
večje turistične znamenitosti in 
kar cela mesta zahtevajo plačilo 
dodatne vstopnine, ki niti ni tako 
nizka. Tudi 15 $ na osebo. Ja, 
težko se izogneš, dobro pa je, da 
se na to pripraviš.



POCENI 
HOTELI? 
HM ...

Cene najcenejših hotelov v 
turističnih mestih se gibljejo med 
15 in 25 $. Ceneje skoraj ne gre. 
V malce odročnejših krajih se 
najde soba tudi za 10 $. Vsaj za 
Yangon priporočava, da ga prek 
booking.com bookiraš v naprej.



NUJNO NA
TREKKING

Da se izogneš turističnim 
potem, priporočava trekking v 
okolici mesta Hsipaw, malce 
od Mandalaya severo-vzhodno. 
Cena trekkinga na osebo na dan 
znaša med 20 in 30 $ in vključuje 
vse. Izjemna izkušnja!



PAGODE.
PAGODE. 
PAGODE.

Če vidiš Shwedagon pagodo v 
Yangonu, si videl skoraj vse in 
predvsem najboljše. Veliko pagod 
bo želelo zaračunati vstopnino, 
ampak če nisi res izjemen 
oboževalec, ti odsvetujeva 
zapravljanje dodatnega denarja.



ODLIČNA 
POCENI 
HRANA

Hrana na ulici je top, pa še 
poceni. Včasih, predvsem na 
turističnih destinacijah, jo je 
težko najti, saj vsi navijejo cene 
na kvadrat, ampak se da. Shan 
noodles, fried rice, fermented tea 
salad, samosa salad ... Njam!



KAJ PA 
KAKŠEN 
WI-FI?

A veš tisto, ko se v starem 
Reanult 5 voziš 90 km/h na 
avtocesti, iz zvočnikov hrešči 
Placebo in prav vsi te prehitevajo. 
No, nekako tako. WWW je tukaj v 
zametkih. Včasih dela, včasih ne. 
Večinoma ne, če že: Renault 5.



HUDA 
OBLAČILA
ZA ĐABE

Drugače kot na Tajskem in 
Indoneziji. Tukaj so oblačila 
pisana, kvalitetna, poceni. 
Primerna za popotnike. Če 
kupuješ, poskusi kupiti pri kakšni 
tetki izven turističnih mest.



TAXIJI IZ 
ZLATA

Vse avtobusne postaje so 
nekaj kilometrov izven mest in 
ko prispeš z busom sredi noči, 
nimaš izbire, kot da se do hotela 
zapelješ s taksijem. Pripravi se na 
nenormalno visoke cene. Tudi  
15 $ za 15 minut vožnje. Bolano.



VLAK 
SMRTI :)

Vlaki so dražji od busov, 
počasnejši od busov in na 
nekaterih predelih celo bolj 
neudobni od busov. Ampak so 
kul! Izberi kakšno relacijo in se 
podaj na vožnjo svojega življenja. 
Ne bo ti žal.



S KOLESI 
NA POT
(SE SPOMNIŠ KNJIG 
5 PRIJATELJEV? :))

Čeprav je promet precej hektičen, 
so vozniki začuda do kolesarjev 
zelo prizanesljivi. Cene najema 
koles se gibljejo med dolarjem in 
dvema, zato so najina priljubljena 
alternativa pešačenju. 



PIVCE ZA 
ŽIVCE IN 
WHISKY 
ZA?

Piva je več, kot bi pričakoval za 
tako budistično državo. In poceni 
je. Včasih najdeš vrček piva za 
50 centov. Pa Whisky. Sploh ni 
tako slab in steklenička te bo stala 
dober evro. Včasih pač paše! ;)



BERI, BERI 
BERI ...

Če se boš vsaj malce potrduil, 
boš povsod (je lepo) našel 
stojnice s knjigami. The Glass 
Palace, River of Lost Footsteps 
in tista znana od Orwela. Privošči 
si kakšno. Ko zvečer zmanjka 
elektrike, pa lučko na glavo.



VSE  O 
BUDIZMU

V Myanmaru se morajo vsi moški 
v samostan podati dvakrat v 
življenju, zato so, če te zanima 
budizem, izjemen vir zanimiv 
zgodb, informacij in nasvetov. 
Ne boj se vprašati tudi kakšne 
neumnosti.



ATM? 
DOLARJI?
EVRI?

Bankomati so povsod. Ne skrbi. 
Sicer zaračunajo 5 $ provizije, 
ampak včasih se to bolj izplača 
kot menjanje iz valute v valuto. 
Večje stvari lahko plačuješ z 
dolarji. Ko ti vračajo dolarje, pazi, 
da ti vrnejo lepe in nezmečkane.



STROŠKI 
NA EN 
DAN ZA 
DVA

Prenočišče: 15 $
Zajtrk: 3 $
Kosilo: 5 $
Večerja: 5 $
Kolesa: 3 $
Voda: 1 $
Prigrizki: 5 $

SKUPAJ: 37 $ (brez prevozov in vstopnin)



UŽIVAJ!

www.povsodjelepo.com


