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Dlaczego się tym zajmuję?

Mingalabar, witaj!

Nazywam się IWONA BARTOSZCZE.
Pomagam spełniać marzenia o podróżach
Indywidualnych do Tybetu, Chin, Bhutanu,
Nepalu i Birmy.

Przygotowuję podróże marzeń dla osób,
które nie chcą podróżować z biurem pod-
róży, cenią sobie to, że wyjazd jest dosto-

sowany do nich (a nie, że oni się muszą dosto-
sowywać do programu).

Pomagam osobom, które nie mają czasu na lekturę
kolejnych stron internetowych i forów podróżniczych, ani czasu by załatwiać
formalności związane z organizacją podróży.

Staram się, żeby podróże, które organizuję przynosiły korzyść nie tylko moim Klien-
tom, ale i ludziom w krajach, które odwiedzają. Wierzę, że podróże mają moc zmienia-
nia nas samych. Odpowiedzialna turystyka jest dla mnie ważna.

• Lubię pomagać. Chcę by organizowane przeze mnie podróże pomagały moim
Klientom spełniać ich marzenia, ale także żeby pomagały lokalnym społecznościom
w odwiedzanych przez nich krajach. Dlatego współpracuję tylko z zaprzyjaź-
nionymi lokalnymi biurami, które angażują się w działalność społeczna i eko-
logiczną.

• Uważam, że podróż ma moc transformacji nie tylko nas samych, ale i świata.
Dokonując właściwych wyborów możemy zmienić świat na lepsze; to szczególnie
ważne zwłaszcza w Tybecie.

• Cenię sobie uczciwość i prawdę. Jestem dobrą obserwatorką, a przy tym docie-
kliwą, zawsze szukam “dziury w całym”. Lubię poznawać rzeczy takie jakie są, bez

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://wyprawydoazji.pl/oferta
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zbędnego lukru. Tybet, Bhutan czy Birma są dla mnie fascynującymi miejscami
takie jakie są, bez otoczki magii, mistycyzmu czy wielkiej szczęśliwości. I chcę
pokazywać ten prawdziwy Tybet, Bhutan czy Birmę innym.

• Lubię się dzielić moją wiedzą.

• Wartością dla mnie jest spotkanie z drugim człowiekiem i jego historią. W
drodze i podczas organizacji podróży.

• Doskonale znam kraje, do których organizuję wyjazdy, przez ostatnie kilkanaście
lat byłam w nich wielokrotnie sama, jak i podróżując z turystami. Znam je także od
najciemniejszej strony – przez niemal 10 lat zajmowałam się prawami człowieka w
Tybecie.

• Lubię planować i organizować. Nawet jak nie jestem w drodze, wymyślam dla
siebie nowe plany podróży.
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Czego się dowiesz z tego tekstu:

1. Jakie są największe ryzyka zdrowotne

2. Co zrobić w sytuacji awaryjnej

3. Jakie zagrożenia niosą ze sobą różne środki transportu w Birmie

4. Jakie zagrożenia niesie w sobie nurkowanie w Birmie

5. W jakie miejsca Birmy lepiej nie jechać, żeby nie wpakować się w poważne
kłopoty.

Birma, w rejonach, w których mogą poruszać się turyści, jest bardzo bezpiecznym
krajem. Większość podróży przebiega bez problemów. Najczęściej udzielana pomoc
konsularna dotyczy zgubionych paszportów, drobnych kradzieży czy wypadków dro-
gowych, czyli rzeczy, które mogą Ci się przydarzyć w każdym innym kraju.

Tak długo jak pozostajesz w regionach turystycznych, nie chojrakujesz i zachowujesz
podstawowy zdrowy rosądek, NIC Ci nie grozi.

RYZYKO ZDROWOTNE

Mjanma jest krajem o zwiększonym ryzyku zarażenie wirusem Zika (powoduje on
chorobę podobną do dengi). Ponieważ nie istnieje ani szczepionka ani profilaktyka le-
kowa, osoby wyjeżdżające w rejony endemiczne dla tego wirusa powinny stosować się
do rekomendacji, które obowiązują także w przypadku innych chorób tropikalnych
przenoszonych przez komary:

• używaj repelentów (np.Mugga czy Off Tropical) w celu uniknięcia pogryzienia przez
komary zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, podczas przebywania na zewnątrz jak
i wewnątrz pomieszczeń,

• noś odpowiedni ubiór chroniący przed pokąsaniem przez komary (ubrania jasne,
najlepiej zakrywające całe ciało; z długimi nogawkami i rękawami, zakrywające
stopy, nakrycie głowy),

• pozostawaj w pomieszczeniach (najlepiej klimatyzowanych lub posiadających
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wiatraki) w okresie pór dnia, w których aktywność komarów jest największa,

• w razie zachorowania w trakcie pobytu niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.

W regionach Rangunu iMandalay występują zachorowania na gorączkę denga. W Bir-
mie występuje także wirus Chikungunya. Oba przenoszone są przez komary. Należy
sto-sować podobną profilaktykę jak w przypadku wirusa Zika.

W Mjanmie stwierdzono także przypadki schistosomatozy, zakażenia pasożytami.
Należy unikać brodzenia, pływania lub kąpieli w słodkiej wodzie. Ponieważ infekcja
może nie powodować żadnych objawów, wszyscy podróżni, którzy mogli być narażeni
na schistosomatozę, powinni poddać się badaniom lekarskim.

CO ZROBIĆ W SYTUACJI AWARYJNEJ?

Większość wizyt w Birmie jest bezproblemowa. Najczęściej udzielana pomoc konsu-
larna dotyczy zgubionych paszportów, drobnych kradzieży czy wypadków drogowych.

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi, zadzwoń pod
numer 199 - policja, 192 - pomoc medyczna i 191 - straż pożarna.

Pamiętaj, że osoba, która odbierze twój telefon może nie mówić po angielsku.

Zawsze warto pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia podróżnego i medycznego.

BIURO AMBASADY RP BANGKOKU Z SIEDZIBĄ W RANGUNIE

Kierownik Biura, I radca Mirosław Zasada, wykonuje niektóre funkcje kon-
sularne na terytorium Mjanmy.

Adres: Hledan Center, 6th floor, Kamayut Township, Yangon, Myanmar

Tel./faks: +95 1 230 5634, Tel.: +95 1 230 5633

Email: miroslaw.zasada@msz.gov.pl

Tel. dyżurny: +95 979 700 5548
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Podróże powietrzne

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego publikuje listę zareje-
strowanych linii lotniczych, które zostały poddane audytowi i które spełniają szereg
norm bezpieczeństwa operacyjnego i zalecanych praktyk. Ta lista nie jest pełna, a brak
jakiejś linii lotniczej niekoniecznie oznacza, że jest ona niebezpieczna. Linie lotnicze
regularnie dzielą się kodami lotów, co oznacza, że czasami używają samolotów spoza
własnej floty. W takim przypadku pasażerowie nie zawsze są informowani z wyprze-
dzeniem. Lokalne rozkłady lotów mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Planując podróż
powinnaś, powinieneś to uwzględnić.

Podróże drogowe

Transport lądowy może być niebezpieczny, szczególnie w porze deszczowej (od maja
do października). Intensywne opady i podwyższony stan wód mogą ograniczyć prze-
jezdność dróg i uszkodzić mosty. Podróżowanie samochodem między wieloma obsza-
rami poza głównymi miejscowościami w regionie Rangun, Mandalay, Bago i Irra-
waddy jest ograniczone. W miarę możliwości należy unikać podróży nocą po głównej
drodze Mandalay-Naypyidaw-Rangun z powodu złego oświetlenia i złej nawierzchni.

Podróże morskie i rzeczne

Transport rzeczny może nie spełniać międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a wy-
posażenie poszukiwawczo-ratownicze zazwyczaj jest ograniczone. W sezonie monsu-
nowym (zwykle od maja do października) ulewne deszcze mogą spowodować powo-
dzie. warto upewnić się, że na statku są kamizelki ratunkowe oraz sprawdzić lokalne
warunki pogodowe.

Unikaj brodzenia, pływania lub kąpieli w słodkiej wodzie, unikniesz zachorowania na
schistosomatozę.

RYZYKA ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM SIĘ
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Trzeba zachować ostrożność w kurortach nadmorskich w Ngwe Saung, Chaung Tha i
Ngapali, w morzu występują silne prądy podwodne. Na plażach nie ma ratowników.
Jeśli rozważasz nurkowanie w Birmie, sprawdź sprzęt. Ten z wypożyczalni może nie
spełniać międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.

JEŚLI LUBISZ PŁYWAĆ I NURKOWAĆ...

NIE PCHAJ SIĘ GDZIE CIĘ NIE CHCĄ...

Szczególną ostrożność należy zachować na obszarach przygranicznych z Chinami,
Tajlandią, Bangladeszem, Indiami i Laosem. Sytuacja w tych regionach jest często nie-
stabilna. W północnym Shanie oraz w stanach Kachin, Karen/Kayin i Rakhine (Arakan)
nadal trwają konflikty; istnieje możliwość wybuchu gwałtownych starć.

Rząd Birmy ogranicza możliwość podróżowania do większości obszarów przygrani-
cznych. Jeśli mimo wszystko wybierasz się w te regiony, należy zachować szczególną
ostrożność. Zejście ze szlaku może grozić utratą zdrowia a nawet życia. Działania woj-
skowe nadal trwają w pobliżu granic z Bangladeszem, Tajlandią, Laosem, Indiami
oraz Chinami, szczególnie w stanach Shan i Kachin. Od czasu do czasu dochodzi do
starć w stanie Karen/Kayin (Myawaddy i Kawkareik)) i Mon (KyaikMayaw). Przed pod-
różą w te rejony należy zasięgnąć informacji.

Odradza się podróżowanie w następujące regiony:

• Stan Rakhine (Arakan), z wyjątkiem Kyaukpyu, Ramree, Munaung, Toung-
up, Thandwe (w tym kurortu Ngapali) i Gwa

• Paletwa w południowym stanie Chin

• Północny Shan

• Stan Kaczin, z wyjątkiem miast Myitkyina, Bhamo i Putao.
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Istnieje ograniczona liczba legalnych lądowych przejść
granicznych, ale decydując się na podróżowanie przez
nie musisz pamiętać, że mogą one zostać zamknięte bez
powiadomienia i podania przyczyny:

– Tachilek (Mjanma, Shan) - Mae Sai (granica z Tajlandią)

– KawThoung (Mjanma Tanintharyi) - Ranong-Kaw-
thoung (granica z Tajlandią)

– Muse (Mjanma, Shan) - Ruili (granica z Chinami)

– Tamu (Mjanma, stan Chin) - Morei (granica z Indiami

– Myawaddy (Mjanma stan Karen / Kayin) - Mae Sot
(granica z Tajlandią).

Nie podejmuj prób nielegalnego przekraczania granicy
ani wjazdu na obszary o ograniczonym dostępie bez
odpowiednich zezwoleń władz Myanmy. Nawet po uzy-
skaniu takiego pozwolenia musisz się zliczyć z tym, że
możesz mieć problemy z władzami lokalnymi.

Stan Rakhine (Arakan)

Odradza się podróże turystyczne do stanu Rakhine z wy-
jątkiem Kyaukpyu, Ramree, Munaung, Toungup, Than-
dwe (w tym kurortu Ngapali) i Gwa.

Od czasu poważnych niepokojów społecznych w 2012 r.
miały miejsce regularne wybuchy konfliktów zbrojnych
między różnymi grupami etnicznymi a armią rządową,
szczególnie w północnym Arakanie. Konflikt między Ar-
mią Wyzwolenia Rohindżów z Arakanu (Arakan Rohin-
gyas Salvation Army, ARSA) a wojskiem trwa w miejsco-
wościach Buthiduang, Kyauktaw, Rathaedaung i Pon-
nagyun. Działania wojskowe obejmują również jedną z
atrakcji turystycznych Birmy - Mrauk U oraz okoliczne
wioski, a także drogi dojazdowe do i z stolicy regionu -
Sittwe.
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11 października 2019 r. 31 osób, w tym 12 cywilów, zostało
porwanych w pobliżu Mrauk U z autobusu z Mandalay do
Sittwe. 5 listopada 2019 r. kilkoro cywilów (w tym cudzo-
ziemców) uprowadzono między miastami Paletwa w stanie
Chin a Kyauktaw w stanie Arakan (jedna z porwanych
osób zmarła z powodu komplikacji zdrowotnych). Oba
przypadki miały miejsce na drogach publicznych. 26
października por-wano cywilny prom pasażerski kursujący
między Sittwe i Buthidaung (były ofiary w ludziach). Łącz-
ność komórkowa w północnym i środkowym Arakanie zo-
stała ograniczona.

Stan Kachin

Odradza się podróżowanie do stanu Kaczin (z wyjątkiem
miast Myitkyina, Bhamo oraz Putao) ze względu na ciągłe
ryzyko konfliktu zbrojnego w tym stanie. Jeśli wybierasz
się do tych miast powinnaś/powinieneś monitorować roz-
wój sytuacji w regionie.

W maju 2018 r. linia kolejowa między Mandalay a Myit-
kyina stała się celem ataków. Władze Mjanmy ograniczyły
możliwość podróży lądowych między Myitkyina i Bhamo:
można tam dotrzeć jedynie sam-lotem.

Północny Shan

Odradza się podróżowanie do północnego stanu Shan. Od
wielu lat w północnym stanie Shan trwa konflikt między
różnymi zbrojnymi ugrupowaniami etnicznymi a armią
Mjanmy, sytuacja pozostaje niestabilna.

26 listopada 2019 r. niemiecki turysta został zabity
przez minę (zszedł z głównej drogi) w okolicy miasta
Hsipaw. Towarzysząca mu kobieta została ranna. 16
listopada 2019 r. lotnisko Lashio i część miasta zostały
ostrzelane pociskami rakietowymi.

15 sierpnia 2019 r. doszło do serii skoordynowanych ata-
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Jeśli po przeczytaniu tego tekstu, masz wątpliwości, czy jechać do Birmy, czy lepiej
zostać w domu, to niepotrzebnie. Birma w rejonach, w których mogą poruszać się
turyści, jest bezpiecznym krajem. Chcę Cię tylko uczulić na fakt, że jeżeli planujesz
indywidualną podróż, to warto dobrze zaplanować trasę i na bieżąco sprawdzać
sytuację w regionie. Nie pchać się gdzie nie trzeba. Jeśli planujesz trekking, skorzystać
z usług przewodnika lokalnego (nie warto oszczędzać na swoim bezpieczeństwie).

Napisałam ten tekst zarówno na podstawie swoich doświadczeń - pracuję w Birmie od
niemal 10 lat, z ostatniej podróży wróciłam w listopadzie 2019 i w lutym jadę pono-
wnie, ale także opierając się na zaleceniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wiel-
kiej Brytanii dla podróżujących do Birmy.

ków w wielu lokalizacjach, w tym w Pyin Oo Lwin w regionie Mandalay (około 65 km
od miasta Mandalay) oraz Naung Cho (Nawnghkio) w północnej części stanu Shan.
Pojawiły się doniesienia o wielu ofiarach, w tym wśród ludności cywilnej.

Stan Chin

Odradza się podróże do miasteczka Paletwa w południowym stanie Chin ze względu
na trwający tam konflikt zbrojny.

Jeśli planujesz odwiedzić Mount Victoria lub miejscowość Mindat, przed podróżą
powinieneś zasięgnąć informacji w lokalnym biurze podróży. 5 listopada kilkoro cywi-
lów (w tym cudzoziemców) zostało uprowadzonych między miastem Paletwa w stanie
Chin a miastem Kyauktaw w stanie Rakhine.
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Jeśli marzysz o podróży do Birmy, bez żmudnych formalności i przeglądania kolejnych
stron internetowych – skorzystaj z mojej oferty organizacji podróży – szczegóły
znajdziesz na mojej stronie w zakładceOFERTA.

Co zyskujesz?

• Pomoc w przygotowaniu podróży i opiekę podczas wyjazdu.

• Oszczędzasz czas.

• Unikniesz wielu nieprzyjemnych niespodzianek na miejscu – dostaniesz aktualne
informacje na temat podróżowania w danym kraju i profesjonalną poradę na temat
trasy.

• Masz z głowy formalności i pamiętanie o terminach – załatwię je za Ciebie.

• Przez cały czas trwania twojego wyjazdu będę czuwała by wszystko przebiegało bez
zarzutu.

• Pomagasz, dając pracę przedstawicielom lokalnych społeczności.

JAK JESZCZE MOGĘ CI POMÓC?

https://wyprawydoazji.pl/oferta-organizacji-podrozy


BĄDŹMYW KONTAKCIE

FACEBOOK - www.facebook.com/wyprawydoazji/

INSTAGRAM - www.instagram.com/wyprawy.do.azji/

CZYTELNIA – www.wyprawydoazji.pl/category/blog


