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Kedves Utazó! 
 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination 
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk Ázsia, annak is az a 
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma már 
Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási 
ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a helyszínen 
vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak minőségi) 
honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról, hogy 
kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést: http://www.azsia-utazas.hu 
 
Ez az anyag Vietnámról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként pedig 
egész életre szóló élményeket nyújthat.  Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni szervezett útjainkkal is. 
Ugyanúgy trükkösen, mint a magánprogramoknál: Van egy alap út - ebben a katalógusban a „Vietnám csodái”, 
ami már 9 főtől, a főszezonokban havonta legalább egy-egy alkalommal indul. - Ezt egészíthetjük ki „előtte és 
utána” programblokkokkal és nyaralásokkal, amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnám, de bármely 
országunk programjai nyaralásai is beilleszthetők.  
 
Jelenleg az alábbi országokban vannak magyar nyelven is elérhető útjaink, programjaink: 
 

• Kambodzsa  
• Nepál 
• Tibet 
• Bhután 
• Laosz 
• Thaiföld 

• Mianmar (Burma) 
• Malajzia 
• Kína 
• Hong Kong 
• Japán 
• India 

 
Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnámi és egyéb ázsiai 
anyagaink, napra készen, itt találhatók: 

http://www.vietnamiut.hu 
 
 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
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VIK21 TAVASZI SZÜNET VIETNÁMBAN ÉS NYARALÁS ÁZSIA 

RIVIÉRÁJÁN – 12 NAP  
 

 
Vietnámi nyaralási és kaland programjaink nagyon különleges helyszínre, Vietnámba, az Indokínai félsziget 
keleti partján fekvő gyönyörű országba viszik el utasainkat. Az nyaralások és utak ajánlott programjai közt bőven 
akad természetjárás, kulturális és történelmi kalandozás a 4800 éves ország történeti emlékeiben; egy kis 
elmerülés a buddhizmus több ezer éves és ma is élő hagyományaiban; egy kis ismerkedés a hegyekben élő 53 
törzs mindennapjaiban és sajátos kultúrájában. Ez a nyaralás azonban főleg a napfényről és a felhőtlen tengerparti 
nyaralásról szól. 
Ezt a Hanoi és Halong öböl kirándulást és a hozzá csatlakozó Da Nang – Hoi An nyaralást a tavaszi szünet 
idejére javasoljuk. késő tavaszi, és nyári hónapokra javasoljuk.  Az északi rész (Hanoi környéke, a Vörös 
folyó deltavidéke, Ha Long öböl) mindig remek hely. Közép-Vietnám klímája azonban változó, az igazi főszezoni 
„hőmérséklet” áprilisban kezdődik egy, a Kanári szigetekhez hasonló ragyogó időjárással, majd szép lassan 
tovább melegszik, amíg el nem éri a trópusi szigetek tengerpartjaira jellemző körülményeket.  
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MITŐL MÁS EZ AZ ÚT, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI NYARALÁS? 
 
Ez az utunk is igazi „bennfentes”, kulturális út is egyben. Az elején lévő bevezető rövid körút rész Hanoit 
és a Halong öblöt, közép-vietnámi része Da Nang-ot és Hoi An-t mutatja be. Idegenvezetőnk sem 
hagyományos értelemben vett idegenvezető. Gyermekkora óta lelkes híve, kutatója Ázsia kultúrájának és 
történelmének. Buddhista szerzetes is és Ázsiával foglalkozó kutató is. Igazán jól ismeri Vietnám kultúráját, 
történelmét és mai életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre szóló élményt 
tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.  
 
 
Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat sem. Ki 
tudja hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen éppen 
milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van otthon” 
évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani az adott helyen, városban, vagy azon a napon 
vagy estén. Önökkel lesz az út során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb 
megoldás. Nyughatatlan emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele 
tölteni a szabad estéket is. 
 
Nem az üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire tervezzük 
útjainkat. Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) szállásokat ajánlunk, 
hanem a hely „hotspotjában”. Ott, ahonnan az este látnivalói könnyen elérhetők, illetve ahonnan a legszebb a 
kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális építészet alkotása.  A 
katalógusban található utak során használt vietnámi szállodáink listája az alábbi: 
 
 

Város HOTEL 
Hanoi Flower Garden Hotel 3*+ (deluxe room) 
Halong öböl Athena Royal Cruise 4* (dElegant Suite) 
Hoi An Palm Garden Resort 5* (superior garden view) 

 
 
Néhány kép szállásainkról, ízelítőként. 
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Beépített gasztro túra - mindenhol: A körút rész során reggeli és ebéd van a programban. Az út során 
“meglátogatott” helyek konyhaművészetét elsősorban a különböző régiók jól elkülöníthető, különleges ízvilágú 
egyedi és sokszor törzsi konyhái alkotják, amelyekre a szomszédos országok, különösen Kína és India konyhái is 
hatottak az elmúlt évezredek során. Vietnámban ehhez jön még hozzá a francia uralom során megismert francia 
konyha különleges világa. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végig megyünk a programokon, 
mindennap más és más helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket. Íme néhány út közben készült kép 
Vietnám Gasztro menüiből. A hegyi törzsek ételeitől a császári konyha remekeiig. 
 

Az egyéni étkezési lehetőségek is természetesek nálunk. A gasztro program általában mindenkinek izgalmas 
és elfogadható. Vannak azonban olyan vendégeink, akik valamilyen vallási, filozófiai, egészségügyi vagy éppen 
élvezeti okból különleges étkezést szeretnének. Semmi gond, ha előre tudjuk az igényeket, akkor minden egyes 
velünk elköltött étkezésnél ilyen különleges ételeket adunk. Az esti barangoláshoz pedig egy kártyát, amin az 
aktuális bennszülöttek nyelvén is szerepel minden egyes kívánság.      
 
Kiegészítő javaslat: 

Tegyen hozzá pár napot a nyaraláshoz és nézze meg Ázsia egyéb csodáit is! Segítünk Önnek 
összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott programot. Várjuk Önt az érkezéskor, végig 
vezetjük Ázsia csodás helyein. Ezeket a programokat választhatja privát programként is a körút 
kiegészítéseként úgy, hogy csatlakozik valamelyik szervezett kiscsoportos utunkhoz, vagy a 

körút végén egyéni barangolásra indul. Látogassa meg Kambodzsa, Thaiföld, Laosz, Tibet, Nepál, Bhután, 
India, Japán vagy Mianmar legszebb helyeit is velünk! 

A másik ötlet: Induljon haza pár nappal később és pihenjen még egy nagyot Vietnám 
legszebb üdülőhelyein! Az alap nyaralás után hosszabbítás. illetve nyaralási blokkok más 
üdülőhelyének hozzáilleszthetők ehhez a programunkhoz!  

 

Jelenlegi - és egyre bővülő - körút, helyi program és nyaralási csomagjaink részletes anyagait 
itt találja meg: 

http://www.Vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/ 
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A nyaralás adatai: 
Egyéni és kiscsoportos kiskörút és nyaralás (2 főtől) Vietnámba a 2023. évi tavaszi szünet idején.  Budapesti 
indulással és budapesti visszaérkezéssel, idegenvezetéssel a körút szakasz (első 7 nap) során. Magán út rendelése 
lehetséges, több fő részére. 
Zárt csoport (több mint 2 fő utazik együtt): Egyedi árajánlat alapján magán út is rendelhető magyar vagy angol 
nyelvű vezetéssel, az utiterv változtatásának és az idegenvezetés nyelének vátoztatási lehetőségével.  
Helyszíni csatlakozás: Lehetséges a program elkezdése kezdése Hanoiban is.   
Indulás napja Budapestről: 2023.: április 6.  
Utazás időtartama: 12 nap 
Szállások az út során: 3-5 csillagos szállodák, szálloda hajó 2 ágyas elhelyezéssel. Egyágyas elhelyezés felárral 
kérhető. 
Csoport és idegenvezetés: magyar nyelven 
Ellátás: félpanzió a körút során, 1 vacsora a hajókiránduláson. Nyaralásnál: reggeli. Különleges étkezés kérhető. 
 
A körutazás és nyaralás árai: 
 
VIK21 – TAVASZI SZÜNET VIETNÁMBAN ÉS NYARALÁS HOI AN TENGERPARTJÁN - 12 nap,  
2023. április 6.- indulással, KISCSOPORTOS ÚTKÉNT 

Az út specifikációja Csoport méret - árak USD/fő - ben megadva 
2-8 fő csoportos út (9-16 fő) egyágyas felár 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel Lásd: egyéni út  $1750 630 USD 
 
 
VIK21 – TAVASZI SZÜNET VIETNÁMBAN ÉS NYARALÁS HOI AN TENGERPARTJÁN - 
12 nap,  2023. április 6.-ai indulással, EGYÉNI ÚTKÉNT  
11 naposs egyéni körutazás 2-8 fő részére, helyi magyar nyelvű 
idegenvezetéssel kétágyas elhelyezéssel egyágyas felár 

2 - 3 fő részére - magyar nyelvű idegenvezetéssel 2535 USD/fő 630 USD 
4 - 5 fő részére - magyar nyelvű idegenvezetéssel 2150 USD/fő 630 USD 
6 – 7 fő részére - magyar nyelvű idegenvezetéssel 2050 USD/fő 630 USD 
8 fő részére - magyar nyelvű idegenvezetéssel 1800 USD/fő 630 USD 
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A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált személyautós szállítás a körút során 
+ Belső repülőjegyek Hanoi-Da Nang, Da Nang – Hanoi vagy Ho Chi Minh City 
+ A programhoz tartozó belső repülőjegyek (max. 20 kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyász utasonként.) 
+ Minden tevékenység és belépődíj a programterv szerint 
+ idegenvezető a megrendelt nyelven az alapprogram (első 7 nap) során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Ásványvíz a buszos utazások során. 
A PROGRAMOK ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezéséhez  
- Budapesti indulásnál a csoportvezető nemzetközi reülőjegye. Ennek költsége az utasok között kerül szétosztásra a végleges létszám 
ismeretében.  
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül 
- italfogyasztás az étkezéseknél 
- Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- Vízum díj 
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:  
- Helyi személyzet költésgei  7 napra (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). Helyszínen fizetendő költség az érkezéskor, 
- Italfogyasztás az étkezések során, 
- További, az útitervben részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.  
FIZETÉSI FELTÉTELEK:  

- A teljes ár 30%-a program megrendelésekor (szerződéskötéskor) első részletként, beleértve a választott kiegészítések 
költségét is. A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 40. napig. Az átutalási/ kp. befizetési költségek a befizetőt terhelik. 

 
Vietnám főbb tájai és városai, amiket érintünk utazásunk során:    
 
Hanoi, a felszálló sárkány városa: Amikor Egyiptom első piramisai még csak a helyi uralkodók pajzán 

gondolatai voltak, a mai Hanoi területén épült fővárosban Vietnám 
első dinasztiája, a Hung királyok uralkodtak. Ezért aztán Hanoi (és 
Vietnám) történetét 5000 évesre becsülhetjük. Az aktuális hatalom 
központja mindig a Vörös folyó deltavidékén volt. Ez a környék a 
Vietnámi kultúra bölcsője. A mai város 1011-ben lett először főváros. 
de citadellája már akkor is az i.sz. 128-ban épült vár falaira épült.  Ma 
már Vietnám második legnagyobb városa, kb. 8 millió lakossal. 
Területe több, mint 4000 négyzetkilométer, de a Vörös folyó partján 
fekvő belső kerületi, különösen a francia negyed, az ezeréves óváros, 
a "harminchat utca" híres vidéke az igazi turista látványosság. A város 

területén elszórt, gyakran ezeréves templomok, pagodák, a híres emberek tiszteletére épített szentélyek városa is 
egyben. Nyüzsgő mindennapi élete igazi keleti nagyvárossá és igazán élhető hellyé teszi mindenki számára. 
Könyékén rengeteg természeti és kulturális látványosság található, beleértve a mai napig fennmaradt és működő 
farmvidéket, számtalan kézműves falvat, ősi városok romjait vagy akár az Illatos hegység számtalan pagodáját 
is.     

mailto:hq@vietnamiut.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

  Tel. (Viber, Messenger, WhatsApp, 
 WeChat, Skype): +36706239513 

 
 

 VIK21 – Tavaszi szünet Vietnámban és nyaralás Ázsia Riviéráján 2022  7. Oldal 
 

Ha Long, a leszálló sárkány öble: Kb. 500 millió évvel ezelőtt trópusi tenger borította a vidéket. Ez a 
tengerfenék a Himalája keletkezését előidéző kataklizma idején szárazra került és már vagy 20 millió év trópusi 

időjárása formálja szorgalmasan. Az öböl ma kb. 3900 apró 
mészkősziget és szirt "hazája". Ezek közül 1996-nak van neve. Ezért 
is hívják a 2000 sziget öblének is. Csak kb. 40 szigeten élnek ma 
lakosok, de három nagy, és mára már letűnt, kultúra is élt itt. A 
legősibb nyomok kb. 10.000 évesek. A több mint 1500 
négyzetkilométert lefedő szigetvilág egy része (több mint 500 
négyzetkilométer) nemzeti park és a világörökség része. Remek hely 
a több napos kirándulásokra. A minden kényelemmel felszerelt 
kiránduló hajók mellett lehet önálló kishajókat is bérelni és akár 
hetekig is barangolni, nyaralni a szigetvilágban. A szigetek között 
úszó falvakban vagy hajó flottákon lakó halásztörzsek élete is 

izgalmas látnivaló. Több csodálatos cseppkőbarlang is látogatható. A környéken vannak az ország legnagyobb 
gyöngykagyló farmjai is. Cat Ba szigete is népszerű nyaralóhely.   

Da Nang, Közép-Vietnám 2000 éves központja: Da Nang környéke már sok évezrede lakott. Itt voltak a 
Champa királyság legjelentősebb fővárosai (Indrapura, Singapura) és 
a chamok szent földje My Son is. A portugálok 15. századi 
megjelenése óta nem csak Kína és Japán felé irányuló tengeri 
kereskedelem városa, hanem az Indokínai félsziget és Európa közötti 
kapcsolatok kapuja is. Ez különösen Kína és Japán befelé fordulása (az 
1500-1600-as évek) óta jelentős a város történetében. Ma már Vietnám 
negyedik legnagyobb városa, a Han folyó legjelentősebb folyami és 
Közép-Vietnám egyik legfontosabb tengeri kikötője. Igazi, 
dinamikusan fejlődő ázsiai típusú város. Környéke természeti és 
kulturális kincsekben bővelkedik. A Ba Na Hills nemzeti park, My Son 

szentélyei, a Márvány hegység barlangtemplomai és pagodái, a környező halász és kézműves falvak, a felhők 
hágója mind-mind kihagyhatatlan látványosság. Végül, de nem utolsó sorban: Itt kezdődik Vietnám több mint 
1500 km-es, dél felé húzódó tengerparti nyaralóövezete. A Da Nang - Hoi An öböl neve ma már: Ázsia Riviérája. 
Da Nang-i része, a milliomos part, méltó a nevére.     

Vietnám ékszerdoboza, Hoi An: A kivételesen jó állapotban megmaradt magja kitűnő példája a 15- 19. századi 
dél-kelet-ázsiai kereskedelmi városoknak. A kikötőknek. Az épületek 
és az utcakép hűen tükrözik mind a Vietnámi, mind külföldi (a kínai, 
japán, portugál) építészet elemeit, amelyek kombinációjából létrejött 
ez az egyedülálló kulturális örökség. A hetedik század óta lakott 
folyópart a Champa királyság egyik legfontosabb kínai és japán 
kereskedők által lakott városává fejlődött az évszázadok során. Később 
a 13-17. század során Közép-Vietnám legfontosabb 
kereskedővárosává és kikötőjévé vált. "Szerencsére" a tengeri 
kereskedelem monopóliumát aztán elvették tőle és ekkor a város szinte 
belefagyott az időbe. A korábbi önálló kínai és japán kereskedelmi 

központ összeforrt és egységes városközponttá alakult. Ma ez a világörökség részét képező óváros Vietnám igazi 
ékszerdoboza. Mára már igazából Da Nang déli szatelit városává vált. A milliomos part tengerparti kivezető útján 
haladva és a folyó partján délre fordulva percek alatt Hoi An közepére érhetünk. Ezért látványosságai sem 
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választható le Da Nang-étól. Minden, ami onnan elérhető, az innen is. Ami viszont különleges, az a tengerpart 
Hoi An gyönyörű üdülő övezete a folyó déli partján kezdődik és jó 10 km-át halad déli irányban Kisebb-nagyobb 
szállodák, tengerparti sétány és szórakozóhelyek találhatók itt. Megfizethetőbb, mint a milliomos part fullextrás 
szállodacsodái. 
 
Rövid útiprogramleírás: 

 
1. nap: Indulás Budapestről, menetrend szerinti járattal 
2. nap: Megérkezés Hanoiba 
3. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban  
4. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás  
5. nap: Halong öböl hajókirándulás – Hanoi  
6. nap: Hanoi – Da Nang – Hoi An  
7. nap: Ba Na Hills kirándulás – Da Nang városnézés 
8. nap: Hoi An – városnézés – Thu Bon delta csónaktúra  
9. nap: Nyaralás Da Nang-ban - Ázsia Riviéráján 
10. nap: Nyaralás Da Nang-ban - Ázsia Riviéráján 
11. nap: Da Nang nyaralás (hosszabbítási lehetőség) – Elutazás Hanoiba vagy Ho Chi Minh Citybe 
12. nap: Visszaérkezés Budapestre 
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Részletes programleírás: 
 

1. nap: Indulás Budapestről, menetrend szerinti járattal 

Budapestről velünk induló utasaink számára (lehetséges az 
úthoz csatlakozni Hanoiban is) az út a 3 órával a gép indulása 
előtt kezdődik a budapesti repülőtéren. Csoportvezetőnk 
fogadja az indulókat, ellenőrzi az összes szükséges „utipapír” 
meglétét és rövid tájékoztatást is ad a repülésről. Mindenki 
megkapja a személyre szóló információs anyagát, Ezután 
egyéni utazás következik Hanoiba. 

 
 

2. nap: Megérkezés Hanoiba (étkezés: -/-/D) 

 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, ahol helyi idegenvezetőnk fogadja az utasokat. Transzfer a szállodába. A 
nap hátralévő részében Hanoi óvárosának gyalogos megismerése, a 36 utca sok évszázados világának felderítése 
és közös vacsora. A vacsora után szabad barangolás az óvárosban.   
 

A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. Késő 
délután a híres óváros, a „harminchat utca” néhány érdekes titkának 
megismerése következik, természetesen gyalog. A III. század során 
fallal körülvett kereskedő város a citadella és a folyópart között 
helyezkedik el. Az egymást követő királyságok után 1010-ben nyerte 
el végleges formáját és lett a 36 királyi dekrétummal biztosított céh 
helye. Utcáinak nagy része még mindig X. században meghatározott 
termékeket árusítja, de mindegyik neve az eredeti céh termékének 
árusítási helye és nem egy utcanév. Nagyon izgalmas ezeken a régi 
utcákon és az ezeket összekötő sikátorokban barangolni. 

 

Nem árt megismerkedni Vietnám konyhaművészetével, nem 
mindennapi ételeivel sem, már az első este. Ezért a séta után javasolni 
fogunk egy egészen különleges belvárosi éttermet. El is megyünk oda 
és meg is vacsorázunk. Vacsora után jó program lehet Hanoi óvárosa 
éjszakai életének felderítése. Az óváros Hanoi éjszakai életének 
központja, rengeteg vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk 
az óváros északi részén van, így egy jó kis barangolást javaslunk az 
óvárosi negyed nyüzsgő utcáin. 
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Pénteken érkezünk Hanoiba. Ez a minden héten megrendezésre kerülő 
hétvégi éjszakai piac legforgalmasabb estéje és éjszakája. Úgy 
szervezzük esti vezetett sétánkat, hogy a vacsora után pont a vásár 
nyitására érjünk oda az éjszakai piac első sátraihoz. Az utca két 
oldalán és az úttesten két sorban, több kilométer hosszan sorakoznak 
a sátrak és elárusító helyek. Ez nem egy „thaiföldi úszópiac” jellegű 
turista lenyúlda, tele műcuccokkal hanem a 8 milliós város fiataljainak 
fő bevásárlóhelyei és hétvégi esti szórakozó központja.  
 
 
 
Szállodánk az óváros északi részén van, kapujától szinte egyenes út 
vezet az esti piacon keresztül a város legszebb helyére. A barangolás 
és vásárolgatás után, az este lezárására egy jó kis beszélgetést, a 
repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri 
étkezde teraszán.  
 
A legszebb hely erre az esti zsibbadásra, amit csak javasolhatunk, a 
Hoan Kiem tó partja. Éppen ide érünk ki a vásározás végén. 
 
 
 

 
3. nap: Egész napos városnézés Hanoiban (étkezés: B/L/-) 

Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb látnivalóihoz vezet.  Ezekre a látnivalókra nem 
csak mi vagyunk kíváncsiak, ráadásul vasárnap is lesz, amikor is a több mint 8 milliós város lakói a heti pihenő 
napjukat töltik. Nem egy otthonülős társaság, ezért a program sorrendjét a helyszínen állítjuk össze, de biztos, 
hogy mindent megnézünk, ami a programban szerepel. Az egész napos, sűrű program után jól fog esni egy szabad 
és barangolós este Hanoiban.     
 

Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb 
látnivalóihoz vezet.  Ezekre a látnivalókra nem csak mi vagyunk 
kíváncsiak, ezért a sorrendet a helyszínen állítjuk össze, de biztos, 
hogy mindent megnézünk. 

Programunk egyik fő pontja kicsit politikainak tűnhet, de a helyszínen 
ki fog derülni, hogy nem az. Megtekintjük a Ho Chi Minh Complex 
épületeit, meglátogatjuk a Mauzóleumot és a régi császári palota 
területén kialakított Elnöki Palota múzeummá alakított épületeit és 
kertjét. Következő állomásunk az ezer éves Egypilléres Pagoda. 
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Délelőtti programunk következő állomása az Irodalom Temploma, 
Vietnám legrégibb, Konfuciusnak szentelt egyeteme. Az 1070-ben 
épített templom adott helyet a közoktatásnak is megnyitott Császári 
Akadémiának több mint 600 éven keresztül.  
 
 
 
 
 
 

 
Tovább megyünk Hanoi egyik legszebb és legnagyobb tava, a 
Nyugati tó partjára. A tavat két részre osztó, ezer éve épül pallóhíd, 
ma már töltés úttá vált. Középtájon csatlakozik be két kis sziget és a 
rajtuk álló két ősrégi és csodaszép buddhista templom hidja.  
Mi az izgalmasabbat, a 6. században épült híres Tran Quoc 
Buddhista pagodát tekintjük meg. Ha szerencsénk van (szokott 
lenni…) az egyik itt rendezett fesztivált vagy egy, a templom 
környékén gyakran rendezett sárkányhajó versenyt is meg tudunk 
majd tekinteni. Megebédelünk egy helyi, egészen különleges 
étteremben.  

 
 Délutáni programunk több híres helyre is elvisz. Elsőként az 
Etnológiai Múzeumot látogatjuk meg, ahol Vietnám 54 nemzetisége 
- mai is élő – kultúrájának emlékeivel ismerkedünk meg. Különösen 
érdekes a szabadtéri skanzen, ahol a törzsek jellemző építészetét és az 
épületekben elhelyezett kiállításokat tekinthetjük meg.  
Nem kell megijedni, ez nem lesz egy, a középiskolai kötelező 
múzeumlátogatásokra emlékeztető valami. Csoportvezetőnk a 
kellemes séta közben rengeteg, a látottakhoz kapcsolódó vietnámi 
történetet, mondát és legendát fog mesélni. Ennyi azért kell majd a 
további napok megalapozásához. 
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Ezután egy kellemes séta következik az óvárosban, a „36 utca” 
nevezetességei közt. Meglátogatjuk a Hang Be piac utcáinak 
forgatagát, sétálunk Hanoi legkedveltebb pihenőhelye a Hoan Kiem 
tó partján, betérünk a tó közepén lebegő i.sz. 600 körül alapított Ngoc 
Son templomba is. 
Itt is lesz pár érdekes történet és rege. Miért is hívják a tavat a 
Visszaadott Kard Tavának? Mi köze van az egésznek a tóban élő 
rengeteg teknőshöz, amelyek egyik 2.5 méteres példányát ki is 
állították a templomban? 

 
 

4. nap: Két napos hajókirándulás a Halong öbölben – első nap (étkezés: B/L/D) 
 

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat a Halong öböl felé. Az 
út a Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein 
keresztül vezet. Története is eléggé „sűrű”. Az első feltárt történelmi 
emlékek 34.000 éves emberi jelenlétről tanúskodnak. két kőkorszaki 
kultúra is virágzott itt évezredeken keresztül.  A síkság és a folyó 
torkolatvidéke az ázsiai mezőgazdasági kultúra egyik leghíresebb 
bölcsője a Mekong medence tájai mellett. 
 
Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban megérkezünk a 
Halong öböl egyik új látványossága, a Tuan Chau üdülősziget 

kikötőjébe és hajóra szállunk.  
  

 
Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják ebédünket, miközben 
a hajó elindul útjára, a szigetvilágba. Az ebéd után nem sokkal, már a 
szigetek között hajózva, megkezdődik a délutáni program.  
 
A hajó megáll egy kis szigetnél és barangolás következik a Halong 
öböl egyik legszebb cseppkőbarlangjában, a Meglepetés (Surprise) 
barlang cseppkő csodái közt. Egy kis fürdőzés következik a Titov 
sziget homokstrandján. Vannak még további programok is: ilyen lehet 

a gyöngyfarm, a kajakozás és az úszó falu meglátogatása. Ezeket a programokat az időjárástól és az 
utasforgalomtól függően szokták belerakni vagy a délutáni, vagy a másnap reggeli programba. A délutáni 
programról visszatérve már nincs más dolgunk, csak élvezni a szigetvilág látványát a napozó fedélzetről. Vacsora 
után a bátrabbak kipróbálhatják a lámpás tintahal halászat izgalmait is. 
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A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a szigetek közti egyik 
csendes öbölben. Vacsora előtt a sétáló fedélzeten részt lehet venni 
egy rövid főző tanfolyamán, „Edd meg, amit főztél!” befejezéssel. 
Ezután szolgálják fel a vacsorát a hajó éttermében. 
 
Vacsora után a napozó fedélzeti bár vár mindenkit remek koktélokkal 
és egyéb kortyolni valókkal. Lehetőség van akár egy profi masszázst 
is rendelni, ami igencsak kellemes levezetése lehet az egésznapos 
nyüzsgésnek.   Az éjszaka sötétje és a holdvilág, a körülöttünk lebegő 
többi hajó fényei igencsak romantikus körítést biztosít az esti 

pihenéshez. Az éjszakát a Halong - öbölben, a hajón töltjük. 
 
 

5. nap: Halong Öböl hajókirándulás – második nap – Hanoi  (étkezés: B/L/-) 
 

Kevés szebb dolog van a világon, mit a napfelkelte a Halong öbölben. 
Javasoljuk a kicsit korai felkelést, a reggeli szellő frissességét és egy 
kis mozgást a napozó fedélzeten. Nincs más reggeli feladat, csak 
élvezni, ahogy a felkelő nap beteríti Halongot.  
 
Kora reggel felszolgálják a reggelit, míg a hajó a csodálatos 
sziklaalakzatok között elér a reggeli tengeri programok helyére. A 
tényleges programot a kapitány határozza meg. A hajó kísérő csónakja 
a fedélzeti ajtóhoz áll és aki csak akar beszáll. A többiek tovább 
lazulhatnak a hajón. A program után a hajó visszaindul és lassan halad 
a kikötő felé a Halong öböl szigetvilágán keresztül. Közben 

felszolgálják az ebédet, ami igazából büfé jellegű és mindaddig bármit lehet fogyasztani, amíg a hajó meg nem 
áll a kikötőben, vagy amíg bármi is marad a tálakon. Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba. 
 

Ez az este az utolsó alkalom Hanoiban egy kis éjszakai felderítésre. 
Vacsora után jó program az óváros, Hanoi éjszakai életének központja, 
rengeteg vásárlási lehetőséggel és látnivalóval. Amit azonban igazán 
javaslunk, mert nagyon különleges, az a Bia Hoi Corner környéke. A 
bia hoi csapolt sört jelent, és ezzel minden fontosat el is mondtunk a 
javaslatról. A kornyék kis utcáinak pár száz kis étterme, bárja a 
fiatalok és az élet igazi értelmét ismerő idősebb őslakosok kedvenc 
esti találkahelye. Itt igazán nem lehet magányosnak lenni. 5 perc és 
máris egy jó hangulatú Szomjas Társaság Tagjává válhatunk. Késő 
este innen indulunk a repülőtérre, az éjfélkor induló járathoz.  
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6. nap: Hanoi – Da Nang – Hoi An  (étkezés: B/L/-) 

 
Reggeli után kijelentkezünk és egy délelőtti géppel elrepülünk 
következő állomásunk, Hoi An felé. Da Nang-ba érkezésünk után egy 
nagyjából egy órás buszos út vár ránk a városon keresztül Hoi An-ig.  
 
Azonban ez az út sem unalmas. Nem véletlenül nevezik Vietnám 
harmadik legnagyobb városát a jövő városának is. Megérkezés után 
áthaladunk Da Nang-on, a közelében fekvő Hoi An-ba.  
Bejelentkezünk a Thu bon folyó óvárossal szembeni kis szigetén lévő  
pálmakertes, sok-sok medencés folyóparti üdülőjébe 
 

 
Hoi An városa utunk egyik legszebb állomása, Vietnám igazi 
ékszerdoboza, a világörökség része. Da Nang pedig Közép-Vietnám 
legnagyobb, izgalmas és minden lehető szórakozási lehetőséggel is 
ellátott kikötő és üdülő városa. A múltja sem érdektelen és sok emlék 
meg is maradt.  
  
Ezért azt javasoljuk, senki se a szálloda bárját látogassa szorgalmasan, 
hanem inkább: megérkezés után irány a környék! 
 
 
 

 
7. nap: Ba Na Hill kirándulás és Da Nang városnézés (étkezés: B/L/-) 

Reggel a közép-vietnámi hegység legmagasabb csúcsain felépített Ba 
Na Hills szórakoztató park felfedezésére indulunk. A modern, de 
mégis autentikus park létesítményei három hegycsúcson 
helyezkednek el, amikhez a tengerszintről induló, illetve a csúcsok 
között feszülő lanovkák kabinjaival lehet eljutni.  A francia falu, a 
virágos kertek, éttermek, szabadtéri előadások, a hegy gyomrába 
mélyített, 3 emeletes vidámpark és persze az 1500 méter magasból 
elénk táruló panoráma teljes napos felhőtlen szórakozást ígér. 
Délután visszaindulunk Da Nang-ba.  
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Délután visszaindulunk a városba. A „maradék” program a hegyekben 
eltöltött időtől is függ, mert egy napba csak 24 óra fél bele.  Ha marad 
időnk, észak felé indulunk, következő állomásunk egy, az öbölben 
fekvő halászfalu sok-sok tengeri halászhajójával, zegzugos utcáiban 
megbúvó halszósz készítő manufaktúráival. Utolsó állomásunk 
mindenképpen a Han folyó híres szakasza, a Riverside. Nevezik ezt a 
22. század városának is. Itt meglátogatjuk a 300 éves Han piacot is. 
 
 

 
8. nap: Hoi An óvárosa és a Thu Bon folyó deltája (étkezés: B/L/-) 

 
Reggeli után elindulunk mai délelőtti és kora délutáni  
városnézésünkre Hoi An óvárosába, amely egy kivételesen jó 
állapotban fennmaradt példája a 15- 19. századi dél-kelet-ázsiai 
kereskedelmi kikötőknek, kínai és japán kereskedelmi kolóniáknak.  
 
Az épületek és az utcakép hűen tükrözik mind a vietnámi, mind a 
külföldi kultúrákat, amelyek kombinációjából létrejött ez az 
egyedülálló örökség. 
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A 12 fő különleges helyszín (évszázados kereskedőházak, 
múzeummá alakított hagyományos kereskedelmi épület, a kínai 
betelepülők által emelt templomok, családi közösségi házak, a sok 
száz árus által elfoglalt fedett piac, kis kézműves és művészeti boltok, 
galériák, kávéházak és éttermek, a folyón sikló csónakok, a 
szemközti szigetre átívelő gyalogoshidak. oltok, ruházati és selyem 
boltok  és az ódon utcák pezsgő séta forgalma segítenek abban, hogy 
Hoi An-nak, Vietnám ékszerdobozának mindennapi életébe is 
belekóstolunk. 

 
A délelőtti városnéző barangolás után egy igazán érdekes 
csónakkirándulás következik bödöncsónakokkal a folyó vizi kókusz 
erdőkkel borított deltavidékének szigetvilágába. 
 
Egészen egyedülálló program és közben nem csak a helyi halászok 
életével ismerkedhetünk meg, de a bártabbak részt vehetnek egy 
különleges vészesbes fogással megtűzdelt  csónaktáncban is. 
 
 
  

 
 

Az egész délelőttös, meleg és párás időben végrehajtott városnéző 
barangolás és csónaktúra után jól fog esni egy késői, de kellemes 
ebéd és egy kis pihenés is. Ezért elsétálunk egy folyóparti kertes 
étterembe és megkóstóljuk gasztro-programunk Hoi An híres 
fogásaiból összeállított ebédjét.  
 
Egy kicsit pihenünk is az ebéd után, majd ismét belevetjük magunkat 
a város forgatagába. Meglátogatjuk a délelőtt még kimaradd 
fontosabb helyszíneket. Ezután két lehetőség is van. Vagy 
visszamegyünk a szállodába, vagy elkezdődhet a teljesen kötetlen 
nézelődés és vásárlás. Utasaink nagy része az utóbbit választja. Hoi 

An óvárosa sem egy olyan hely, amit pár óra alatt meg lehet ismerni. 
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9. nap : Nyaralás Ázsia Riviéráján (étkezés: B/-/-) 

NYARALÁS DA NANG ÉS HOI AN TENGERPARTJAIN 
 

 
A Da Nang Vietnam harmadik legnagyobb városa és egy igazi bejárat egy lenyűgöző tengerparti régióba, alig 
egy órányi repülésre Saigontól vagy Hanoitól. Da Nang három szomszédos világörökségi terület között található: 
Hue császárvárosa, Hoi An Óvárosa és az ősi My Son Szentélyváros.  

Nem csak ezek a világörökségi célpontok teszik izgalmassá ezt a régiót. Da Nang városa is gyönyörű. A város 
északi végén kezdődő és Hoi An déli végéig húzódó,  mesés tengerparti tájakkal megtűzdelt öböl Vietnam egyik 
legjobb strandjával és vendégszerető helyi lakosával egyre népszerűbbé válik a turisták helyi és nemzetközi 
célpontjaként. Az utóbbi évtized fejlesztései után, ma már ez a tengerpartot Ázsia Riviérájának nevezik. És ez, 
nem csak ügyes reklámfogás.  
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Szállodánk a Hoi An-i tengerparton: Palm Garden Beach Resort 5* 

Ide költözünk át a kétnapos Hoi An-i szállás után… A hangulatos 
tengerparti pálmakertben szétszórt épületekből és bungalókból álló, 
luxus üdülő saját magánstranddal is rendelkezik. Kényelmesen és 
minden luxuskellékkel felszerelt szobái és lakosztályai mellett az 
éttermek, bárok, a SPA szolgáltatások és a szabadtéri medence is igazi 
keleti kényelmet biztosít. 
 
Az alapárban lévő szoba is tökéletes, de lehetséges változtatni is tengeri 
kilátással rendelkező szobára, bungalóra is. Deluxe szoba és suite is 

elérhető. 
  

Da Nang és Hoi An programok: 

Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Da Nang 
és Hoi An számos ilyen lehetőséget nyújt. Az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz: 

Közép-Vietnám két nagyon érdekes és ma már egybeépült városa Da 
Nang és Hoi An. Da Nang, a „Fények városa” egy dinamikusan 
fejlődő tengerparti nagyváros, széles folyótorkolattal, folyami és 
tengeri kikötővel, hét tengeröböllel és a csak Ázsia Riviérájának 
hívott és minden igény kielégítő szálloda turista övezettel.  
 
Hoi An kicsit más. A még a Cham időkben épült, immár hétszáz éve 
létező és eredetileg kínai és japán kereskedelmi telepként. Óvárosában 
ez a két telep megmaradt, később egybe épült és mára már Vietnám 
ékszerdobozaként emlegetik. Ebből a szempontból talán 

Szentendréhez lehetne hasonlítani, csak éppen jóval nagyobb és izgalmasabb. Ráadásul ki is egészül egy sok 
kilométer hosszú, fehér homokos trópusi tengerpari üdülőövezettel is.  Ezt a környéket sem lehet egy nap alatt 
bejárni, ezért három különböző tematikájú kirándulást is javaslunk erre a „szabad” napra. Mindegyik igazi, 
nászútra való, felejthetetlen élményeket nyújtó  program. 
 

#D01 Délelőtti My Son program 
Délelőtti a Champa királyság megszentelt völgyének My Son-nak 
emlékei közé indulunk. Az 1300 évig fejlődő és virágzó szent völgy 
templomai és szentélyei a királyság szellemi központjaiként 
funkcionáltak a Garuda csőrének formáját idéző és a hely 
megszenteléséhez vezető hegyorom völgyében. A kirándulás során a 
chamok történetének és kultúrájának emlékeit ismerhetjük meg és 
részt vehetünk egy Apsara tánc bemutatón is. 
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#D02 Egész napos Da Nang program sétahajós 
vacsorával 
Egész napos kirándulás a „Fény városa” megismerésére. Reggeli 
programunk a természet egy igen különleges alkotásához, a Márvány 
hegység különleges mészkő világába, megszentelt templom 
barlangjaiba és pagodáihoz visz el. Innen megyünk tovább Da Nang 
üdülő öbleinek során át a Son Tra félszigetre, a 67 méter magas 
városvédő szoborhoz és templomához. Ebéd után meglátogatunk egy 
halászfalut, a Han folyó kikötőjét. Sétát teszünk a már szinte XXII.-ik 
századi Riverside-on, vásárolgatunk a több évszázados Han Market-

en. Megnézzük a Sárkányhidat és egy esti vacsorás sétahajózás következik a Riverside két partjának 
fénytengerében. 
 
10. nap: Nyaralás Ázsia Riviéráján (étkezés: B/-/-) 
11. nap : Nyaralás Ázsia Riviéráján (étkezés: B/-/-) 
12. nap : Nyaralás Ázsia Riviéráján és elutazás (étkezés: B/-/-) 

Ez a nyaralás utolsó napja. Délelőtt még a tengerpart az úr, 
de aztán ki kell jelentkezni és visszaindulunk.  

A nyaralás megrendelésekor kiválasztható, melyik 
nemzetközi reptérről szeretnénk elrepülni. Ezért a Da Nang 
- Hanoi/Ho Chi Minh City repülőjegy is benne van. A 
kijelentkezés után transzfer a da Nang-i repülőtérre és 
elrepülés. 

DE! Nem feltétlenül szükséges még hazamenni! A 
nyaralás meghosszabbítható és további ázsiai (nem csak 
Vietnám, hanem a többi Yourdestination célország) 

programjainkból is lehet kiegészítéseket hozzátenni! 

 
12.  nap: Visszaérkezés Budapestre 

Gépünk késő délelőtt érkezik Budapestre.  
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