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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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VHM - NÁSZUTAK ÉS NÁSZKÖRUTAK VIETNÁMBAN – 14
NAP

Az utóbbi években nagyon sok nászutas pár jött velünk Vietnámba. A menetrend az volt, hogy csatlakoztak egy
körutazáshoz és a végén elmenekültek a tömeg elől egy üdülőhelyre. Alapvetően nem is volt ezzel gond, élvezték
a nászút velünk töltött részét. Azonban nagyon gyakran úgy éreztem, lehetett volna számukra egy kicsit több is
és jobb is.
A nászutas pár egy igen különleges emberfajta.
- Szereti a magányt. Ez ugyebár nem igazán jellemzője egy csoportos utazásnak.
- Szeret egymásba bújva, hosszasan üldögélni egy helyen és csak bámulni a tavakat, hegyeket, virágokat.
Ha az ember megzavarja benne, mert a csoport már indulna tovább, az nem igazán a boldogság forrása.
- Szeret előjönni hirtelen ötletekkel, amiken egy társas utazáson nem mindig lehet kivitelezni.
Ezért is éreztem gyakran, hogy nem tudok mindent megadni nekik, amit érdemelnének.
De, kitaláltunk valamit! mit szólnának a nászutasok ahhoz, ha csak ketten lennének? Viszont lenne velük egy
„nagybácsi” egy igazi, mindent elintéző „komornyik”. Ő lenne az, aki a háttérből mindent elintéz, megvalósítja a
különleges igényeket, ad egy szuper profi idegenvezetést. A végén a nyaralásnál is ott lehet (ha kérik), de csak
akkor, ha éppen szükség van rá. Egyébként meg valahol a háttérben kóborol.
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Nekem biztosan tetszene egy ilyen felállás! Meg is valósítottuk! Ez a: NÁSZÚT ÉS NÁSZUTAZÁS
VIETNÁMBAN programunk. Két gyönyörű és emlékezetes hét a földi paradicsomban. Barangolás Vietnám
legszebb vidékein (két érdekes útvonal variációban is) és a végén csodanyaralás a tenger közepén lebegő Con
Dao szigetcsoport legszebb szállodájában vagy igazi fiatalos luxus üdülés Phu Quoc szigetén. Ráadásul beszélő
KOMORNYIK vagy angolul beszélő BUTLER közreműködésével.
Ráadásul két útvonal variációt is javaslunk a nászutas programhoz! Az első (VHM-01) Hoi An-ból tovább
indul Dél-Vietnámba és Saigon-ban (Ho Chi Minh City-ben bégződik.) A második útvonal variáció (VHM-02)
Hoi An után Da Lat-ba a virágok és a természet fővárosába, Közép-Vietnám legszebb hegyi városkájába indul.

MITŐL MÁS EZ A NÁSZÚT, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI KÖRÚT?
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? Az ifjú párral együtt utazó vezetőnk - aki „már
itt van otthon” évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani az adott helyen, városban, vagy
azon a napon vagy estén. Velük 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

Hanoi
Halong öböl

HOTEL

Thien Thai Hotel 3*+ (deluxe room)
Garden Bay Cruise 4* (deluxe cabin, balcony)
Than Binh Riverside Resort 4* (deluxe room)
Hoi An**
Palm Garden Beach Resort 5*
Da Lat**
Ngok Phat Da Lat Hotel 3*
Ho Chi Minh City** Avanti Hotel 4* (deluxe room)
Mercury Phu QuocResort & SPA 4* (standard room)
Phu Quoc
Sol Beach House Phu Quoc 4* (superior room)
Con Dao
Poulo Condor Boutique Resort45* (junior suite)
** Az útvonal variációtól függően
Néhány kép szállásainkról, ízelítőként.
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Gasztro túra - mindenhol: Az út során „csak” reggeli, néhány napon két étkezés és a hajós programnál teljes
ellátás 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. Ezek közül fogunk ajánlani igazi romantikus ebédeket és vacsorákat is.

Az egyéni étkezési lehetőségek is természetesek nálunk. 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 fogunk ajánlani.
Az esti nászutas barangoláshoz pedig egy kártyát, amin az aktuális bennszülöttek nyelvén is szerepel minden
egyes kívánság.

A nászút adatai:

Két fős exkluzív luxus nászút és körút Vietnámban, egész évben, az aktuális időjárástól függő program
verzióval. Hanoi indulással és Saigoni visszaérkezéssel, magyar vagy angol nyelvű kisérettel és idegenvezetéssel.
Indulás napja Hanoiból:
Egyéni megbeszélés szerint. A program miatt a pénteki budapesti indulást javasoljuk.
Utazás időtartama: 14 nap
Szállások az út során: 4 csillagos szállodák, szálloda hajó 2 ágyas elhelyezéssel.
Kiséret és idegenvezetés: magyar nyelven, de angol nyelvű szolgáltatással is kérhető
Ellátás: Az utiterv szerint, különleges étkezés kérhető.

A 14 napos nászút és nászutazás ára – Saigon-i végződéssel:
VHM 01 – NÁSZÚT ÉS NÁSZKÖRÚT – Saigon-i végződéssel - 14 nap, 2022-2023
Az árak USD/fő - ben megadva
Az út specifikációja
magánút két fő részére
Magyar idegenvezetéssel*** - Con Dao
$2465
Magyar idegenvezetéssel*** - Phu Quoc
2185
Angol idegenvezetéssel - Con Dao
$2185
Angol idegenvezetéssel - Phu Quoc
$1885
*** a körutazás során. A nyaralásra külön díjért kérhető.
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A 14 napos nászút és nászutazás ára – Dalat-i végződéssel:
VHM 02 – NÁSZÚT ÉS NÁSZKÖRÚT – Dalat-i végződéssel - 14 nap, 2022-2023
Az árak USD/fő - ben megadva
Az út specifikációja
magánút két fő részére
Magyar idegenvezetéssel*** - Con Dao
$2650
Magyar idegenvezetéssel*** - Phu Quoc
$2350
Angol idegenvezetéssel - Con Dao
$2350
Angol idegenvezetéssel - Phu Quoc
$2050
*** a körutazás során. A nyaralásra külön díjért kérhető.

A 10 napos nászút és nászutazás ára – Hoi An-i végződéssel:
VHM 03 – NÁSZÚT ÉS NÁSZKÖRÚT – Dalat-i végződéssel - 10 nap, 2022-2023
Az árak USD/fő - ben megadva
Az út specifikációja
magánút két fő részére
Magyar idegenvezetéssel***
$2050
Angol idegenvezetéssel ***
$1750
*** a körutazás során. A nyaralásra külön díjért kérhető.
A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA:
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza.
+ Privát, légkondicionált privát autós szállítás a körút során
+ Belső repülőjegyek
+ A programhoz és nyaraláshoz tartozó belső repülőjegyek (max. 20 kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyász utasonként.)
+ Minden tevékenység és belépődíj a programterv szerint
+ idegenvezető a magyar vagy angol nyelven a program 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
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- italfogyasztás az étkezéseknél
- Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások
- Vízum díj
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban (az aktuális ajánlatban kalkulálásra
kerül)
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (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.
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A nászutazás jellemzői, különlegességei:
Az ajánlott út az egyik legjobb kulturális és természetközeli utazás Vietnámba, az ország legérdekesebb
városainak és vidékeinek mélyreható felfedezésére, természeti csodáinak megismerésére. Természetesen egy
körútba minden nem fér és nem is férhet bele, de igyekszünk Vietnám legszebb természeti szépségeit, történelmi
városait és mindennapi életét legalább egy kicsit bemutatni utasainknak.
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.
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.
Figyelem: ez a program az öböl legszebb és tömegturizmus által nem látogatott részébe visz el!
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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
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.
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Dalat vagy Da Lat a virágok és a nászutasok városa. Gyönyörű francia villákkal, a friss levegővel, a gyönyörű
vízesésekkel és gyönyörű tavakkal, egy képeslapszépségű buja és zöld
völgyben. A város 1500 méter tengerszint feletti magasságban, a Lang
Biang-fennsíkon, a Közép-felföld déli részén. A város völgyét
gyönyörű hegyek veszik körül, amelyek olyan lírai neveket viselnek,
mint az Elefántfej és az (mennyei) Hölgy teste. Nem lepődhetünk meg
azon sem, hogy sokan az erdők városának nevezik Da Lat-ot. A város
különleges látnivalói közt vannak a híres fenyőerdők (Da Lat nevének
egyik értelmezése az ezer fenyő városa) kanyargós utakkal és
körömvirág mezőkkel, télen virágzó cseresznyefákkal. A város
mérsékelt égövi időjárása ellentétben áll Vietnam egyébként trópusi
éghajlatával. A völgyeket szinte egész évben borító köd az „Örök
tavasz városa” elnevezéshez vezet, a tavasz örök és „egyedülálló évszak” Da Latban. „Kis Párizsnak” (franciául
„Le Petit Paris”) is hívják francia építészeti stílusú villái és a Francia Telefontársaság által épített Eiffel-torony
másolata miatt. És tényleg. Miután áthajtunk a városba vezető út mentén sorakozó teakerteken, kávé- és
gumiültetvényeken, és megérkezünk Da Lat-ba szinte a mediterrán Európában érezhetjük magunkat ismét.
Valójában a múltban amikor Vietnám még Franciaország uralma alatt állt, a francia tisztviselők ezt a várost „Le
Petit Paris”-ként (kis Párizs) Közép-Vietnám ideális üdülővárosként, oktatási és kulturális központként használták
indokínai életükhöz. A fenti nevek mellett a vietnámiak Da Lat-nak is hívják sok kedves néven, mint például a
szerelem városa, a költészet városa, a zöld város…
Ez a város a VHM-02 – Nászút és Nászutazás Vietnámban Da Lat-I végződéssel program része.
Saigon, a vörös selymesgyapotfa városa: Története a Khmer birodalom idejére nyúlik vissza. Az akkori
krónikák említik először Prey Nokort, mint halászfalut, a mai Saigon
helyén. A 17. században indult igazi fejlődésnek, amikor a délvidéket
elfoglaló Vietnam helyezte ide egyik közigazgatási székhelyét.
Fejlődése akkor indult meg és a mai napig tart. Régi kerületei a kínai
negyed, a franciák által épített belváros és a folyó partjai mentén
sorakozó egyéb kerületek jó pár napos látogatni valót biztosítanak.
Különösen híres trópusi parkjairól, szabadtéri sétálási és sportolási
lehetőségeiről. Éjszakai élete "gazdag", mindenki megtalálhatja a
magának valót sétáló utcái, szórakoztató negyedei vagy akár a belső
részek számtalan kis étterme, kávéháza vagy éppen bárja egyikében. A környékre tett kirándulások, a Cu Chi
alagút rendszer, a farmvidék, hajókirándulások, a közeli kézműves falvak, vagy akár a Vietnam középső és déli
vidékein hódító új vallás a Cao Dai furcsán érdekes templomai, a minden faluban feltűnő pagodák és gyakran
látható mecsetek is remek napi programokat tesznek lehetővé.
Ez a város a VHM-01 – Nászút és Nászutazás Vietnámban Saigon-I végződéssel program része.
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VHM– 01 VIETNÁMI NÁSZÚT ÉS NÁSZUTAZÁS – SAIGON-I VÉGZŐDÉSSEL

Ez a rész az utazás első 10 napjátt tartalmazza a nyaralási rész külön pontban kerül ismertetésre.

Rövid útiprogramleírás:

1. nap: Megérkezés Hanoiba
2. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban
3. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás
4. nap: Halong öböl hajókirándulás
5. nap: Halon öböl hajókirándulás - Hanoi
6. nap: Hanoi – Da Nang – Hoi An
7. nap: Hoi An – szabadnap
8. nap: Hoi An – Da Nang - Ho Chi Minh City
9. nap: Cu Chi Alagutak - Ho Chi Minh City városnézés
10. nap: Repülés az üdülőhelyre - A nyaralás első napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
11. nap: A második napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
12. nap: A nyaralás harmadik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
13. nap: A nyaralás negyedik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
14. nap: A nyaralás ötödik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on – Ho Chi Minh City – elutazás
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Részletes programleírás:
1. nap: Megérkezés Hanoiba (étkezés: D)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd 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. Vacsora után jó
program lehet Hanoi óvárosa éjszakai életének felderítése. Meg is
hívjuk önöket egy vacsorára az óvárosban.
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.

Ha lehet, javasoljuk a pénteki vagy szombati érkezést Hanoiba. Ez
lehetővé teszi a minden héten megrendezésre kerülő hétvégi éjszakai
piac legforgalmasabb estéinek és éjszakájának meglátogatását is. 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.
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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.

2. 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.
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.
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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. Vezetőnk a kellemes séta
közben rengeteg, a látottakhoz kapcsolódó vietnámi történetet,
mondát és legendát fog mesélni. Ennyi azért kell majd a további napok
megalapozásához.
Mivel az út csak két személyes, az „alap” múzeum helyett más érdekes helyek is választhatók. Mi a következő
három hely valamelyikét javasoljuk: Történelmi Múzeum, Hoa Lo (Bangkok Hilton) Börtönmúzeum,
Szépművészeti Múzeum.
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. Azok számára, akik megrendelték a gasztro programot, az ebéd ingyenes.

Ezután egy kellemes egy órás cyclo (biciklis riksa )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?
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3. nap: Három 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
Hong Gai kikötőbe. Itt csónakba szállunk és ezzel megyünk a tengeren
horgonyzó hajónkhoz.
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.
14:00 A Thien Canh Son barlang meglátogatása, (30 perc) Bai Tu
Long öböl egyetlen látogatható cseppkőbarlangja.

14:30 Visszaérkezés a barlangból és tovább hajózás az öböl Cap La
régiójába.
15:30 Megérkezés Cap Longba. Itt megállunk és szabad fürdőzős,
kajakozás kezdődik a világ egyik legszebb, kis szigetekkel, öblökkel,
homokpartokkal sűrűn “benőtt” szigetvilágában.

17:00 Visszatérés a hajóra. Kezdődik a délutáni ellazulás és a
naplemente parti a napozó fedélzeten (természetesen bár van…).
Közben tovább hajózunk a az esti kikőtő zóna, Cong Dong - Cong Do
felé. Ott horgonyt vetünk és kezdődik a további semmittevés.
18:00 Ismerkedés a tavaszi tekercs készítésű rejtelmeivel! Vigyázat!
Meg is kell enni, amit főzünk!
19:30 Vacsora a hajó éttermében vagy a napozó fedélzeten a csillagok
alatt és a hold fényében (időjárás függő) A menü a frissen fogott
tengeri finomságokra, halakra és a környék friss zöldségeire és
gyümölcseire alapul.
21:00 Vacsora után “szabad foglalkozás”. Játék és tintahal halászat, jól felszerelt bár és beszélgetés. Nyugágyak,
és halk zene a csillagok alatt…
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4. nap: Halong Öböl hajókirándulás – második nap (étkezés: B/L/D)
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. Itt
elkezdődik a második nap, délutánig tartó programja:
06:30 Tai Ji a fedélzeten (ez nem kötelező program)
07:15 Kávé, tea, reggeli a hajó éttermében
08:30 csónakba szállunk és elhajózunk a mai programok helyszínére a Cap La terület karszt szigetes vidékére
09:30 Legyél te is halász! Egy órás csónakos tengeri halászat egy igazi helyi halásszal. Hálóvetés gyakorlása,
tengeri halfogás fortélyai. Sok érdekes tapasztelet egy halászcsónak fedélzetén.
10:30 kajakozás vagy úszkálás a tengeren és a tengerben. Mindez egy kis, elzárt homokos öbölben, csodálatos
természeti környezetben. Messze, messze a turisták által járt vidéktől.
12:30 Visszatérés a szállítóhajóra és egy kis ebéd előtti felfrissülés.
13:00 Ebéd a fedélzeten. Friss tengeri fogások és grill ételek.
15:30 Visszatérés a nagy hajóra.
Teljesen szabad, pihenős, napozós délután és este a hajón. Látszólag
semmi sem történik, de a tenger, az ég, a szigetek látványa magával
ragadó. Tapasztalataink szerint ez a délután egy nagyon ellazulós
időszak minden kedves utas számára. Senki sem akar semmit csinálni,
hever és egymás után több koktéllal is foglalkozik. Egyszerűen remek
érzés. Nem is kell más, csak a tenger csobogása a hajó palánkjánál.

19:30 Vacsora a hajó éttermében vagy a napozó fedélzeten a csillagok
alatt és a hold fényében(időjárás függő) A menü a frissen fogott
tengeri finomságokra, halakra és a környék friss zöldségeire és
gyümölcseire alapul.
21:00 Vacsora után “szabad foglalkozás”. Játék és tintahal halászat,
jól felszerelt bár és beszélgetés. Nyugágyak, és halk zene a csillagok
alatt…
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5. nap: Halong Öböl hajókirándulás – harmadik nap (étkezés: B/L/-)
Ezen a reggelen sem tudunk mást mondani, mit az előző hajnalon. De,
ez nem baj! Nincs két egyforma tengeri napfelkelte és mindenik
gyönyörű! : 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. Itt
elkezdődik a második nap, délutánig tartó programja:
Vung Vieng, az úszó falu: A tengerparttól 24 km távolságra, a
szigetek közötti kis öbölben lebegő halászfalu rabul ejtő látványt
nyújt. Lakói már évszázadok óta itt élnek és halászattal foglalkoznak.
Lehetőség lesz meglátogatni házaikat, megfigyelni mindennapi
életüket. Hosszabb, bambusztutajos barangolást is lehet tenni a vízi
falu „utcáin.
08:30 Visszatérés a hajóra. Visszaindulunk Hon Gai felé a sziklákkal,
kis szigetekkel beszórt öböl vizén.
09:30 Kijelentkezés és a hajón fogyasztott italok kifizetése. Ezután
csak egy feladat mard hátra: gyönyörködni az ellebegő táj szépségében.
10:30 Felszolgálják a büfé ebédet. A kikötésig kényelmesen lehet eszegetni és gyönyörködni.
11:45 Megérkezés a kikötőbe és transzfer Hanoi-ba.
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 – Danang – Hoi An óvárosa nappal és éjszaka (étkezés: B/-/-)
Hanoiból a reggeli 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 esti út sem
unalmas. Nem véletlenül nevezik Vietnám harmadik legnagyobb
városát a fények városának. Megérkezés után bejelentkezünk a
folyóparti szállodába, közvetlenül az óváros mellet.
Hoi An városa utunk egyik legszebb állomása, Vietnám igazi
ékszerdoboza, a világörökség része. Ezért azt javasoljuk, senki se a
szálloda bárját látogassa szorgalmasan, hanem inkább: irány az óváros!
Hoi An-ba megérkezve bejelentkezünk és megebédelünk, majd
délutáni – esti kulturális sétát teszünk az óvárosban. Hoi An óvárosa,
amely egy kivételesen jó állapotban fennmaradt példája a 15- 19.
századi dél-kelet-ázsiai kereskedelmi kikötőknek, kínai és japán
kereskedelmi kolóniáknak köszönheti létét.
A 12 fő különleges helyszín (házak, templomok, közösségi házak, piac)
mellett Vietnám ékszerdobozának nyüzsgésébe is belekóstolunk.

Az épületek és az utcakép hűen tükrözik mind a vietnámi, mind a
külföldi kultúrákat, amelyek kombinációjából létrejött ez az
egyedülálló örökség. Legalább egy hétre való látnivaló van még a
városban és a város környékén. Az esti óváros különösen gyönyörű.
DE, épült még egy remek esti szórakoztató park is a folyó egyik
szigetén. Látványos műsorral.
A folyó partján sorakozó bárok, kávéházak és éttermek sem hagyják
étlen-szomjan a látogatót.
A folyó partján sorakozó bárok, kávéházak és éttermek sem hagyják
étlen-szomjan a látogatót.
Hoi An konyhaművészete különleges. Az alapító kínai és japán
telepesek magukkal hozott „házi” konyhájára ráépült a Champa
királyság udvari konyhájának legjava, majd ezt a keleti elegyet kicsit
megkeverte a francia koloniális konyha. Az eredmény egészen
fantasztikus lett. Ezerféle abbahagyhatatlan étel és édesség…
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7. nap: Hoi An – szabadnap (étkezés: B/-/-)
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.

#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 Marketen. Megnézzük a Sárkányhidat és egy esti vacsorás sétahajózás
következik a Riverside két partjának fénytengerében.
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#D03 A Ba Na Hills és délutáni Da Nang program sétahajós vacsorával

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. 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.
8. nap. Hoi An- Da Nang – Ho Chi Minh City (étkezés: B/-/-)
Reggeli után tovább repülünk Sai Gon-ba, a selyemgyapotfa 15 millió
lakosú városába. Megérkezés után bejelentkezünk a szállodába. Estére
nem terveztünk fix programot, mert (tapasztalataink szerint) itt már
kell egy kis pihenés, szabadság mindenkinek…
Szállodánk a belvárosban, az esti kereskedelmi és szórakoztató
negyed közepén van és nem véletlenül. Este a belváros számos
lehetőségével ismerkedhetünk meg, hiszen tényleg csak pár lépés
bármi, ami a városban este csak érdekes lehet. A 15 milliós kisváros
igazán jól felkészült arra, hogy este is jól érezzük magunkat.
A rengeteg kis üzlet, a számos szórakozóhely, a parkok, plazák, az
éjszakai piacok és – egyszerűen minden kis utca és sikátor - remek
helyek. Minden kapható itt, ami csak elképzelhető. A kávéházak,
éttermek, utcai kifőzdék, a különböző „taligákon” árult és frissen
készített ételek választéka is lenyűgöző.
Aki a kicsit vadabb estére vágyik, annak a Bui Vien-nek, az éjszakai
élet központjának és a belváros sétáló utcájának, valamint a környék
izgalmas szolgáltatásokat és kalandokat ígérő sikátorainak éjszakai
életét javasoljuk közelebbről megvizsgálni.

Az este azonban még messze lesz és a kora délután az egyik legérdekesebb időpont Saigonban. Különösen a 3.
és a 6. kerületekben. Ez a Chinatown. A neve mindent elárul. Javaslunk itt egy kis felfedező barangolást.
Néhány ötlet:
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A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez a
mondás járja: „Ha az első kerületben laksz, akkor gazdag vagy. Ha a
harmadikban, akkor biztosan kínai.”
A várost előszőr ie. 820-ban említik a kínai krónikák. hosszú
történelme során volt Kína és Khmer birodalom része, francia
közigazgatási központ, főváros. Ma Vietnám legnagyobb és talán
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta csak
említik, megemlítik kínai lakosságát is. Kínai eredetű közössége több
millió fős és főleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.
A kínai népesség egyik legfontosabb szent helye a Thien Hau
templom, ami 1780-as felépítése óta folyamatosan a mindennapi élet
irányítója és legfőbb találkozóhelye a város kínai származású
lakosságának. Ez a templom délutáni programunk utolsóelőtti
színhelye.

Végig sétálunk az egymás mögött sorakozó udvarokon, egészen az égi
hölgy főszentéjéig. A séta során megismerhetjük a szemünk előtt
folyó szertartásokat, a falakon lévő különböző alkotásokat,
felajánlásokat. Talán az egyik legszebb iparművészeti alkotás a két
udvar tetejének peremén végigfutó porcelán fríz.

Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon
városrészben. Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája.
Szállodánk nagyon jó helyen, a belváros szívében áll. Innen nem csak
a látványosságok, de az éjszakai élet „legjobb helyei” is könnyedén
elérhetők. Van, aki vásárolni akar; van, aki csak nézelődni, de van
olyan is, aki keményebben bele akar csapni a saigoni éjszakába.
Megszámlálhatatlan lehetőség van minderre. A legegyszerűbb, ha
megkérdezi csoportvezetőnket, biztosan megkap minden információt!
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9. nap: Ho Chi Minh City városnézés - A Cu Chi alagutak (étkezés: B/L/-)
Délelőtt a „District One”, Ho Chi Minh City francia eredetű
belvárosának felfedezésével kezdődik. Az 1800-as évek végén a
franciák által 500.000 lakosra tervezett és Francia Indokína
közigazgatási központjaként létrehozott városmag igazi „kis Párizs”.
Gyarmati utcái, épületei, parkjai, a rengeteg fa és virág megidézi
Párizs belső kerületének látványát. Nem is véletlenül. Ugyanazok a
párizsi tervezőirodák álmodták meg, mint a mai Párizs belvárosának
utcáit. Itt olyan látványosságokat nézhetünk meg, mint a Notre Dame
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes Városháza
és az öreg Operaház mellett is. Meglátogatjuk az Újraegyesítés
Palotáját, a korábbi köztársasági elnöki palotát is, a Történelmi Múzeumot is. Az utóbbi helyett a Háborús
Múzeum is választható, azonban az nem mindenkinek való….
Ebéd után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A várostól kb.
75 kilométerre fekvő, majdnem 300 km hosszú és már az ötvenes évek
közepétől fokozatosan kiépülő alagútrendszer a Viet Kong fontos
bázisát képezte a vietnami-amerikai háború során, de már a franciák
elleni függetlenségi harcok során is fontos szerepet játszott.
Külön érdekesség, hogy a földalatti erődrendszert soha nem sikerült
elfoglalni vagy elpusztítani. A több szintes földalatti járatokkal
összekötött termek igazi földalatti várost és erődrendszert alkotnak,
bunkerekkel, lakó és katonai létesítményekkel, raktárakkal,
kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal.
Késő délután érünk vissza Saigonba. Az este szabad. A belváros és a
folyóparti sétány, a hatalmas és fákkal, növényekkel teli parkok
ilyenkor zsúfoltak az esti enyhülésben sziesztázó városlakóktól,
családoktól. Egy különös és kicsit furcsa hely a Bui Vien street,
Saigon lehíresebb sétáló utcája és a köré épült szórakoztató negyed.
Erre az estébe egy belvárosi sétát javaslunk, amit célszerű a Bui
Veinen egy kellemes koktélozással, sörözgetéssel befejezni.
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VHM– 02 VIETNÁMI NÁSZÚT ÉS NÁSZUTAZÁS – DALAT-I VÉGZŐDÉSSEL

Ez a rész az utazás első 10 napját tartalmazza a nyaralási rész külön pontban kerül ismertetésre.

Rövid útiprogramleírás:

1. nap: Megérkezés Hanoiba
2. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban
3. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás
4. nap: Halong öböl hajókirándulás
5. nap: Halon öböl hajókirándulás - Hanoi
6. nap: Hanoi – Da Nang – Hoi An
7. nap: Hoi An – szabadnap
8. nap: Hoi An – Da Nang - Da Lat - városnézés
9. nap: Da Lat környéke, a farmvidék és a hegyi törzsek világa
10. Da lat – Saigon - A nyaralás első napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
11. nap: A második napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
12. nap: A nyaralás harmadik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
13. nap: A nyaralás negyedik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on
14. nap: A nyaralás ötödik napja Con Dao-n vagy Phu Quoc-on – Ho Chi Minh City-elutazás
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Részletes programleírás:
1. nap: Megérkezés Hanoiba (étkezés: D)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd 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. Vacsora után jó
program lehet Hanoi óvárosa éjszakai életének felderítése. Meg is
hívjuk önöket egy vacsorára az óvárosban.
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.

Ha lehet, javasoljuk a pénteki vagy szombati érkezést Hanoiba. Ez
lehetővé teszi a minden héten megrendezésre kerülő hétvégi éjszakai
piac legforgalmasabb estéinek és éjszakájának meglátogatását is. 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.
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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.

2. 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.
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.
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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. Vezetőnk a kellemes séta
közben rengeteg, a látottakhoz kapcsolódó vietnámi történetet,
mondát és legendát fog mesélni. Ennyi azért kell majd a további napok
megalapozásához.
Mivel az út csak két személyes, az „alap” múzeum helyett más érdekes helyek is választhatók. Mi a következő
három hely valamelyikét javasoljuk: Történelmi Múzeum, Hoa Lo (Bangkok Hilton) Börtönmúzeum,
Szépművészeti Múzeum.
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. Azok számára, akik megrendelték a gasztro programot, az ebéd ingyenes.

Ezután egy kellemes egy órás cyclo (biciklis riksa )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?

VHM-01, VHM-02 és VHM-03 – Nászutak és nászkörutak Vietnámban 2022-2023 24. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@vietnamiut.hu
www.vietnamiut.hu

3. nap: Három 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
Hong Gai kikötőbe. Itt csónakba szállunk és ezzel megyünk a tengeren
horgonyzó hajónkhoz.
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.
14:00 A Thien Canh Son barlang meglátogatása, (30 perc) Bai Tu
Long öböl egyetlen látogatható cseppkőbarlangja.

14:30 Visszaérkezés a barlangból és tovább hajózás az öböl Cap La
régiójába.
15:30 Megérkezés Cap Longba. Itt megállunk és szabad fürdőzős,
kajakozás kezdődik a világ egyik legszebb, kis szigetekkel, öblökkel,
homokpartokkal sűrűn “benőtt” szigetvilágában.

17:00 Visszatérés a hajóra. Kezdődik a délutáni ellazulás és a
naplemente parti a napozó fedélzeten (természetesen bár van…).
Közben tovább hajózunk a az esti kikőtő zóna, Cong Dong - Cong Do
felé. Ott horgonyt vetünk és kezdődik a további semmittevés.
18:00 Ismerkedés a tavaszi tekercs készítésű rejtelmeivel! Vigyázat!
Meg is kell enni, amit főzünk!
19:30 Vacsora a hajó éttermében vagy a napozó fedélzeten a csillagok
alatt és a hold fényében (időjárás függő) A menü a frissen fogott
tengeri finomságokra, halakra és a környék friss zöldségeire és
gyümölcseire alapul.
21:00 Vacsora után “szabad foglalkozás”. Játék és tintahal halászat, jól felszerelt bár és beszélgetés. Nyugágyak,
és halk zene a csillagok alatt…
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4. nap: Halong Öböl hajókirándulás – második nap (étkezés: B/L/D)
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. Itt
elkezdődik a második nap, délutánig tartó programja:
06:30 Tai Ji a fedélzeten (ez nem kötelező program)
07:15 Kávé, tea, reggeli a hajó éttermében
08:30 csónakba szállunk és elhajózunk a mai programok helyszínére a Cap La terület karszt szigetes vidékére
09:30 Legyél te is halász! Egy órás csónakos tengeri halászat egy igazi helyi halásszal. Hálóvetés gyakorlása,
tengeri halfogás fortélyai. Sok érdekes tapasztelet egy halászcsónak fedélzetén.
10:30 kajakozás vagy úszkálás a tengeren és a tengerben. Mindez egy kis, elzárt homokos öbölben, csodálatos
természeti környezetben. Messze, messze a turisták által járt vidéktől.
12:30 Visszatérés a szállítóhajóra és egy kis ebéd előtti felfrissülés.
13:00 Ebéd a fedélzeten. Friss tengeri fogások és grill ételek.
15:30 Visszatérés a nagy hajóra.
Teljesen szabad, pihenős, napozós délután és este a hajón. Látszólag
semmi sem történik, de a tenger, az ég, a szigetek látványa magával
ragadó. Tapasztalataink szerint ez a délután egy nagyon ellazulós
időszak minden kedves utas számára. Senki sem akar semmit csinálni,
hever és egymás után több koktéllal is foglalkozik. Egyszerűen remek
érzés. Nem is kell más, csak a tenger csobogása a hajó palánkjánál.

19:30 Vacsora a hajó éttermében vagy a napozó fedélzeten a csillagok
alatt és a hold fényében(időjárás függő) A menü a frissen fogott
tengeri finomságokra, halakra és a környék friss zöldségeire és
gyümölcseire alapul.
21:00 Vacsora után “szabad foglalkozás”. Játék és tintahal halászat,
jól felszerelt bár és beszélgetés. Nyugágyak, és halk zene a csillagok
alatt…
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5. nap: Halong Öböl hajókirándulás – harmadik nap (étkezés: B/L/-)
Ezen a reggelen sem tudunk mást mondani, mit az előző hajnalon. De,
ez nem baj! Nincs két egyforma tengeri napfelkelte és mindenik
gyönyörű! : 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. Itt
elkezdődik a második nap, délutánig tartó programja:
Vung Vieng, az úszó falu: A tengerparttól 24 km távolságra, a
szigetek közötti kis öbölben lebegő halászfalu rabul ejtő látványt
nyújt. Lakói már évszázadok óta itt élnek és halászattal foglalkoznak.
Lehetőség lesz meglátogatni házaikat, megfigyelni mindennapi
életüket. Hosszabb, bambusztutajos barangolást is lehet tenni a vízi
falu „utcáin.
08:30 Visszatérés a hajóra. Visszaindulunk Hon Gai felé a sziklákkal,
kis szigetekkel beszórt öböl vizén.
09:30 Kijelentkezés és a hajón fogyasztott italok kifizetése. Ezután
csak egy feladat mard hátra: gyönyörködni az ellebegő táj szépségében.
10:30 Felszolgálják a büfé ebédet. A kikötésig kényelmesen lehet eszegetni és gyönyörködni.
11:45 Megérkezés a kikötőbe és transzfer Hanoi-ba.
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 – Danang – Hoi An óvárosa nappal és éjszaka (étkezés: B/-/-)
Hanoiból a reggeli 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 esti út sem
unalmas. Nem véletlenül nevezik Vietnám harmadik legnagyobb
városát a fények városának. Megérkezés után bejelentkezünk a
folyóparti szállodába, közvetlenül az óváros mellet.
Hoi An városa utunk egyik legszebb állomása, Vietnám igazi
ékszerdoboza, a világörökség része. Ezért azt javasoljuk, senki se a
szálloda bárját látogassa szorgalmasan, hanem inkább: irány az óváros!
Hoi An-ba megérkezve bejelentkezünk és megebédelünk, majd
délutáni – esti kulturális sétát teszünk az óvárosban. Hoi An óvárosa,
amely egy kivételesen jó állapotban fennmaradt példája a 15- 19.
századi dél-kelet-ázsiai kereskedelmi kikötőknek, kínai és japán
kereskedelmi kolóniáknak köszönheti létét.
A 12 fő különleges helyszín (házak, templomok, közösségi házak, piac)
mellett Vietnám ékszerdobozának nyüzsgésébe is belekóstolunk.

Az épületek és az utcakép hűen tükrözik mind a vietnámi, mind a
külföldi kultúrákat, amelyek kombinációjából létrejött ez az
egyedülálló örökség. Legalább egy hétre való látnivaló van még a
városban és a város környékén. Az esti óváros különösen gyönyörű.
DE, épült még egy remek esti szórakoztató park is a folyó egyik
szigetén. Látványos műsorral.
A folyó partján sorakozó bárok, kávéházak és éttermek sem hagyják
étlen-szomjan a látogatót.
A folyó partján sorakozó bárok, kávéházak és éttermek sem hagyják
étlen-szomjan a látogatót.
Hoi An konyhaművészete különleges. Az alapító kínai és japán
telepesek magukkal hozott „házi” konyhájára ráépült a Champa
királyság udvari konyhájának legjava, majd ezt a keleti elegyet kicsit
megkeverte a francia koloniális konyha. Az eredmény egészen
fantasztikus lett. Ezerféle abbahagyhatatlan étel és édesség…
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7. nap: Hoi An – szabadnap (étkezés: B/-/-)
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.
.

#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 Marketen. Megnézzük a Sárkányhidat és egy esti vacsorás sétahajózás
következik a Riverside két partjának fénytengerében.
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#D03 A Ba Na Hills és délutáni Da Nang program sétahajós vacsorával

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. 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.
8. nap. Hoi An - Da Nang – Da Lat városnézés (étkezés: B/L/-)
Kora reggel (reggeli csomag a szálloda recepcióján) tovább repülünk
Da Lat-ba, az ezer fenyőfa, a virágok és a szerelem városába.
Bejelentkezés a szállodába, majd egész napos Da Lat városnézés és
esti szabad program. Da Lat-ban és közvetlen környékén nagyon sok
látnivaló van. A hegyi környezet miatt sok és kanyarós út van. Ezért
az egész napos kirándulást és városnézést saját autóval tesszük majd
meg. Így is kicsit kevés lesz az idő a virágok és a szerelem városának
megismerésére. A főbb látnivalók, amiket meglátogatunk:

Lang Biang hegység: Mindössze 12 km-re Dalat központjától
található az impozáns és gyönyörű Lang Biang-hegység, Dalat
vidékének legmagasabb régiója. A legenda szerint a Lang Biang név
egy fiatal szerelmes pár nevéből. A történek egy K'lang nevű fiú és a
Ho Biang nevű lány történetét mondja el. Miután K’lang megmentette
Biang életét a farkasokról szóló heves hírtől, szerelmesek lettek
egymásba. Azonban nem házasodhattak össze a törzseik között régóta
fennálló viszály miatt.
A hegy látványos természeti szépségéről és valamint csodálatos
kilátásáról. Dalat város egész területe, az erdők, a folyók és a törzsi
falvakra nyíló kilátás fantasztikus. A Lang Biang-hegy tetején állva láthatjuk az Arany-patakot és az Ezüstpatakot, vagy magunk elé képzelhetjük a mondákban megénekelt Da Lat-ot, amely úgy néz ki, mint egy buja zöld
völgy két ezüst selyemmel sállal, az Arany- és Ezüst-patakkal.
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Az utolsó vietnámi uralkodó, Bao Dai nyári palotája: A Dalati
Nyári Palota vagy más néven Bao Dai 3. palotája 1933 és 1938 épült,
a kor divatos francia építészeti stílusában. Az épület Palace 1000 m
széles, két emeletre osztott, 26 különböző nagy és kis szobával. A
palota mögött hatalmas virágos kert fekszik, kikövezett kanyargós
utacskákkal, mindennel ellátva, ami az eleganciát és a luxust jelentette
a gyarmati felső tízezer számára.
Bao Dai császár kilenc évesen Franciaországba ment tanulni, majd
négy évvel később, 13 évesen visszatért Vietnamba, és trónra lépett
apja halála után. Azonban minden felhatalmazást adott a mandarinnak, hogy továbbtanuljon Franciaországban,
és 1932-ben visszatért az országba, és hivatalosan is elfoglalta a trónt Hue-ban. 1945-ben, az augusztusi
forradalom után Bao Dai király bejelentette lemondását és rövid időre ideiglenes kormány vezető tanácsadója lett.
Később elmenekült. 1949-ben a franciák visszatértek, Bao Dai pedig államfő lett. A franciák bukását követően ő
is száműzetésbe került.
A Da Lat Katedrális: Dalat fő katedrálisa, másnéven a Csirke
templom a város legnagyobb katolikus temploma. A templom mellett
park vallási szobrai is Dalat híres turisztikai látványosságai. A
székesegyház az egész dalati egyházmegye legnagyobb temploma, és
az egyik első régi stílusú templom, amit a franciák Vietnámban
építettek. Építésének története város fejlődéséhez kapcsolódik. 1931ben hivatalosan is elkezdődött a székesegyház építése megkezdődött
és 11 éven át épült. 1942-ben hivatalosan is elkészült. A templom
építészetét az európai római katolikus templomok rendje szerint
alakították ki, ami a római építészet jellegzetes építészeti stílusa. A
templom alapja kereszt alakú, hossza 65 m, szélessége 14 m, a harangtorony pedig legfeljebb 47 m. A toronyból
jó kilátás nyílik városközpontra, a Langbiang-hegységre és más közeli területekre. Becenevét, a Csirke templomot
a harangtorony tetején elhelyezett fekete bronz szoborról Franciaország kabala szimbólumáról, a francia kakasról
kapta.
A Tuyen Lam tó: A Tuyen Lam-tó amit Da Lat zöld Paradicsomaként
is ismernek, békés és nyugodt tájjal körülvett tó. Több mint 360
hektáros területen fekszik a zöld fenyves dombok övezésében, állandó
enyhe szellőkkel borzolva és ezáltal segítve a Tuyen Lam-tó
környékének hűvösebbé és zöldebbé válását. A hely nyugalma olyan
érzést kelt a látogatókban, mintha egy másik világba tévednének,
mintha a költészet elegáns Paradicsomába lépnének. Azok, akik
egyszer ellátogattak a Tuyen Lam-tó környékét, azt mondják, tényleg
paradicsomi a táj. Ahogy a nap felkel a tetejére, a napfény aranyló
sugarai kicsillannak a tó hullámaiból, szikrázó hullámaiból. Talán
ezért is alapították a partján programunk következő állomását is, hiszen egy visszavonulásra, meditálásra késztető
pagoda itt van a legjobb helyen.
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A Truc Lam Pagoda: A Truc Lam Pagoda (vagy Truc Lam Zen
kolostor) a legnagyobb pagoda Dalatban. Remek kirándulási
célpont, különösen azért, mert a Dalat felvonóval, a gyönyörű Tuyen
Lam-tóval és a nyugodt erdőterülettel kombinálva teljesen
kikapcsolódást biztosít. A Truc Lam Pagoda Vietnam egyik legszebb
temploma, köszönhetően lenyűgöző elhelyezkedésének a domb
tetején, dombokkal körülvéve, és kilátással a Tuyen Lam-tóra, Dalat
legszebb tavára. A komplexum nem csupán egy templom, hanem egy
aktívan használt kolostor is, amely mintegy 100 apácának és
szerzetesnek ad otthont.
A komplexum 1994-ben épült, és a Truc Lam gyakorlatát követi, amelyet Tran Nhan Tong (1258-1308) császár
indított el, aki feladta trónját, hogy buddhista szerzetes legyen, és beutazza Vietnamot. A belső komplexumban
két házból álló kolostori rezidencia található, meditációs teremmel, konyhával és raktárral. Ez a rész korlátozott
hozzáféréssel rendelkezik a turisták számára.
Az XQ Hand Embroidery – a selyem hímzés művészete:
Vietnamban a hímzés egy ősi mesterség. több is mint mesterség:
művészet. Ennek a hagyományos műnek a története szorosan
összefügg a vietnami nők múltbeli szellemi és kulturális történetével.
A vietnami nők már évezredek óta használnak hímzést a ház
díszítésére, érzelmeik érzelmek kifejezésére és azért, hogy
csinosítsák magukat. Azonban eddig senki sem tudja, mikor született
a vietnami hímzés? Ki volt az első személy, aki megalkotta, és a
szokásos varrást hímzőművészetté változtatta?
Van egy legenda a hímzés művészetének kezdeteiről Vietnamban,
ami 17. század elején fordulópontot jelentett vietnami hímzés
fejlődésében. Akkoriban élt Ha Tay tartományban Le Cong Hanh,
aki tapasztalatokat és technikákat gyűjtött a vietnami népi hímzésről. Széles körben terjeszteni kezdte a hímzés
művészetének technikáit és fogásait. Innentől számíthatjuk a hímzés művészetének kezdeteit. Ennek a
művészetnek egyik leglátványosabb műhelyébe látogatunk el ma délután.
Esti szabad proram Da Lat-ban. Késő délután érünk vissza a
szállodába. bejelentkezünk a szállodába. Estére nem terveztünk fix
programot, mert (tapasztalataink szerint) itt már kell egy kis
pihenés, szabadság mindenkinek… És ugyanezt fogjuk leírni a
következő nap estéjére is… Szállodánk a belvárosban, az esti
kereskedelmi és szórakoztató negyed közepén van és nem
véletlenül. Este a belváros számos lehetőségével ismerkedhetünk
meg, hiszen tényleg csak pár lépés bármi, ami a városban este csak
érdekes lehet.
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9. nap: Da Lat környéke, a farmvidék és a hegyi törzsek világa (étkezés: B/L/-)
Van Tranh virágfarm és tradicionális falu: A mai nap első
programja látogatás egy virágfarmon, Van Thanh tradicionális
virágfalujában. Ahol a folyamatosan fejlődő virágfarm egyre több
virágféleséget termel, amelyet az ország minden részére szállítanak,
illetve Ázsia sok országába is exportálnak. Nagy felvevő piacuk Korea,
Thaiföld és Szingapúr is.
Lehetőségünk lesz meglátogatni az egyik hatalmas üvegházat is és
megismerkedhetünk a virágtermesztés sok fogásával is. Vagy csak
egyszerűen élvezni a sok ezer négyzetméteren termő virágok
színkavalkádját.

Tücsökfarm: : ahol a tücskök és bogarak százezrei nőnek. Ez a magas
fehérjetartalmú táplálék az Ázsiai konyha különleges fogásainak
alapja már évezredek óta. Szó sincs arról hogy azért eszik a bogarakat,
mert másra nem telik. Hatalmas és egyre fejlődő iparág ez világszerte.
Vietnám évi majdnem 100 millió USD értékű exportcikke ez a termék.
Megnézzük a farmot és megtudhatjuk, hogyan tenyésztik a hatlábú
élelmiszert. A bátraknak lehetősége is lesz megkóstolni a frissen sütött
termést.

Ta Nung törzsi falu: Amikor a Chil törzsi kisebbség által lakott
faluba érkezünk, lehetőségünk lesz sok mindent megtudni a vietnámi
hegyvidékeket benépesítő 53 törzs egyikének a Chil törzsnek a hosszú
évszázadok óta megőrzött és gondosan ápolt kultúrájáról és
mindennapi életéről. Ta Nung tradicionális etnikai falu. A francia
megszálás alatt sem, de azóta sem változott. Az élet ugyanúgy folyik,
mint pár évszázaddal ezelőtt. Belekukkanthatunk ebbe a változatlan
világba, megláthatjuk hogy éltek a Dalat környéki falvak, települések
lakói a franciák érkezése előtt. Egyszerűen és boldogan.
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A Me Lin kávé ültetvény és a menyétkávé: Nemcsak saját kávét
termesztenek, hanem a helyszínen pörkölik, és a saját kávézójukból
árulják. A komplexum a domb tetejétől az aljáig terjed és a
kávécserjék között húzódik. A dombtetőre vezető út mentén számos
pihenőhely, üzlet, kávézó és menyéttelep található.
A legkülönlegesebb termékük a híres cibet kávé vagy menyétkávé. Itt
(mert üzlet nélkül semmi sincs Vietnámban) számos kitűnő minőségű
kávé és tea termék és a vietnámi stílusú kávézáshoz, ázsiai mintájú
teázáshoz szükséges eszköz közül választhatunk és vásárolhatjuk is
meg ezeket.
Az Elefánt vízesés: Da Latban számos természeti látnivaló és
programlehetőség van. Ezek egyik legszebbike a várostól 25 km
távolságra, a Cam Ly folyón. Ez a közép-vietnámi hegyvidék legszebb,
leglátványosabb , több lépcsős vízesése.
A vízesés sziklafalába kanyargós és az állandó vízpárától mindig
csúszós ösvényt vágtak. A vízesés felső medencéjének
sziklaperemétől indulva ereszkedünk le az alsó medence végén
elcsendesülő folyóig. Lassan lesétálunk az ösvényen és szenzációs
fotókat is tudunk készíteni út közben.
A Linh An Pagoda: Elhelyezkedése és kivételesen gyönyörű
építészete miatt felkelti minden, Da Lat környékére érkező látogatók
érdeklődését. Épületei és szobrai egy különleges, 4 hektár területű,
sokféle különleges trópusi és mérsékelt égövi fával beültetett erdei
parkban fekszenek.
A Linh An pagoda 30 km-re található Dalat városától. A kertben
megtekintheti Dél-Vietnam legnagyobb Boldog Buddháját és Lady
Buddháját is.
Textil és selyem manufaktúra: Kirándulásunk utolsó, délutáni
állomása
egy
hagyományos
selyem
manufaktúra.
Itt
megismerkedhetünk a selyemhernyó tenyészés fázisaival, a
selyemgumók feldolgozásával, gombolyításával és a természet
gyönyörű alaptermékéből készülő csodálatos kelmék szövésének
munkafolyamataival is.
A gyárlátogatás végén lehetőség lesz autentikus selyemtermékek
vásárlására is. Ahogy itt szokás: gyári árakon.
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Búcsúeste Da Lat-ban: Estére nem terveztünk fix programot, mert
(tapasztalataink szerint) itt már kell egy kis pihenés, szabadság
mindenkinek…
Szállodánk a belvárosban, az esti kereskedelmi és szórakoztató
negyed közepén van és nem véletlenül. Erre a búcsúestére is számos
lehetőséget kínál a belváros és a szórakoztató negyed.
A körút utolsó estéjére, közvetlenül a kő kemény tengerparti nyaralás
előtt, Kellemes sétát, vacsorát és a végére egy remek klub
meglátogatását javasoljuk. (zene, tánc, sör, koktél…)
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A KÖRÚT VÉGE ÉS NYARALÁS PHU QUOC VAGY CON DAO-N
10.nap: A nyaralás első napja – Con Dao vagy Phu Quoc (étkezés: B/-/-)
Reggeli után repülés a kiválasztott üdülőhelyre . Megérkezés után transzfer a kiválasztott szállodába, reszortba.
Bejelentkezés és… Legközelebb majd az elutazás napján zavarjuk önöket… Az alábbi lehetőségek közül lehet
választani nászutazás-nászút programunkban:

NYARALÁS PHU QUOC SZIGETÉN

Phu Quoc szigete csak egy óra repülés Ho Shi Minh-városból, vagy két óra repülés Hanoiból. Így a lehető legtöbb
utazási időt kell áldozni arra, hogy élvezhessük az egzotikus sziget életét. A nyaralás Phu Quoc tengerpartjain
egy igazi ízelítő a trópusi paradicsomból. A sziget dél-Vietnamban, a Thai öbölben fekszik. A Smaragd sziget,
ahogy a helyiek hívják természetes növényzetéért, buja trópusi erdeiért, az érintetlen esőerdőkben fakadó
forrásaiért, csodálatos élővilágáért, azonban nem csak ezekről híres. Elefántcsont színű, lágy homokos
tengerpartjai, öblei méltán teszik Phu Quoc szigetét Vietnam egyik leghíresebb üdülőhelyévé. Phu Quoc
önmagában „csak” egy kellemes nyaraló sziget. Egy hosszabb itteni nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül
egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk, mert nagyon hamar kiderülhet, hogy a nap mindennap ugyanúgy süt
és nem ártana egy ki mozgás, kirándulás.
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PHU QUOC SZIGETÉN AZ ALÁBBI KÉT REMEK TENGERPARTI HOTEL VALAMELYIKE ÁLL
A NÁSZUTASOK RENDELKEZÉSÉRE (SZABAD VÁLASZTÁS):

MERCURE PHU QUOC RESORT & VILLAS
A Mercure Phu Quoc Resort trópusi kertjében rejtőző 73 önálló és
minden kényelemmel felszerelt nyaralóvillája a Thai öböl gyönyörű
tengerpartja mentén található.
Vendégei kényelméről és szórakozásáról két bár, teniszpályák,
medence, jakuzzikkal és szaunával ellátott SPA gondoskodik.

SOL BEACH HOUSE PHU QUOC
Egy gyönyörű trópusi kertben, a Tuon öböl tengerpartján,
közvetlenül a strandon található A Truong Beachen található, és egy
gyönyörű trópusi kertben található a Sol Beach House. Tágas,
világos szobái és lakosztályai mindennel felszereltek, ami a tökéletes
nyaraláshoz kell, valamint tágas erkélyről panorámás kilátás nyílik a
tengerre.
Egész nap üzemelő étterem a legfinomabb svédasztalos és À la carte
menüvel. A Body & Sol Spa 4 nyugodt wellnessszobával és egy
szabadtéri fürdőrészleggel várja vendégeit a medence mellett.

11. nap: A nyaralás második napja – Phu Quoc (étkezés: B/-/-)
12.nap: A nyaralás harmadik napja – Phu Quoc (étkezés: B/-/-)
13.nap: A nyaralás negyedik napja – Phu Quoc (étkezés: B/-/-)
14. A nyaralás ötödik napja – Phu Quoc – Saigon - elutazás (étkezés: B)
A délelőtti kijelentkezés után transzfer a repülőtérre és
visszaindulás Ho Chi Minh City-be. (Lehetséges Hanoi-ba is
repülni, vagy Phu Quoc esetén közvetlenül az ottani
nemzetközi
repülőtérről
közvetlenül
hazaindulni.
nemzetközi járattal visszaindulni. )
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NYARALÁS CON DAO SZIGETEIN

A gyarmati időkben ez a távoli déltengeri szigetcsoport (más néven Poulo Condor) hírhedt és rettegett volt, a
szigetcsoport legnagyobb szigetén, Con Son-on fekvő szigorú gyarmati börtönéről. Ma, a szigetvilág lakói
halászatból, gyöngyhalászatból, fecskefészek gyűjtésből, és mezőgazdaságból élnek.
A szigetcsoport természeti szépsége egyedülálló. A látogatók mindent megtalálnak itt, ami egy igazi déltengeri
nyaraláshoz csak szükségük lehet. Csodaszép sziklacsoportokat, érintetlen strandokat, , érintetlen őserdőket.
Tengeri teknősök rakják le tojásaikat a szigetek távoli partjain, lehet gyönyörködni a delfinek kolóniáinak
játékában.
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POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & VILLA
A saját kerttel körülvett Poulo Condor Boutique Resort & Spa
Con Dai-n a Con Dao szigetcsoport nagyobb szigetén fekszik.
A szálloda szabadtéri medencével, étteremmel és bárral várja
vendégeit. Az American Tiger börtön 11,5 km-re, Con Dao
városközpontja pedig 12 km-re található.
Minden szoba légkondicionálással és síkképernyős TV-vel
rendelkezik. Egy részük a tengerre vagy a hegyekre nyújt
kilátást.

10.nap: A nyaralás második napja – Con Dao-n (étkezés: B/-/-)
11.nap: A nyaralás harmadik napja – Con Dao-n (étkezés: B/-/-)
12.nap: A nyaralás negyedik napja – Con Dao-n Quoc (étkezés: B/-/-)
13. A nyaralás ötödik napja – Con Dao – Saigon (étkezés: B)
A délelőtti kijelentkezés után transzfer a repülőtérre és
visszaindulás Ho Chi Minh City-be. (Lehetséges Hanoi-ba is
repülni, vagy Phu Quoc esetén közvetlenül az ottani
nemzetközi
repülőtérről
közvetlenül
hazaindulni.
nemzetközi járattal visszaindulni. )
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VHM– 03 VIETNÁMI NÁSZÚT ÉS NÁSZUTAZÁS – HOI AN-I VÉGZŐDÉSSEL

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: Hoi An – városnézés
8. nap: Ba Na Hills kirándulás – Da Nang városnézés
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/ 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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Javasoljuk a pénteki vagy szombati érkezést 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. Azok számára, akik megrendelték a gasztro programot, az ebéd ingyenes.
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.

kikötőjébe és hajóra szállunk.

Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban megérkezünk a
Halong öböl egyik új látványossága, a Tuan Chau üdülősziget

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/-/-)
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
bejelentkezünk a tengerparti pálmakertes szállodába, a Da Nang – Hoi
An tengerpart egyik legszebb résész, nem messze a Thu Bon, Hoi An
folyója torkolatától északra. Itt lesz a szállásunk a környék legszebb
helyeit meglátogató programjaink és a nyaralás során is.
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: Hoi An óvárosa – délelőtti kirándulás (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.
Az egész délelőttös, meleg és párás időben végrehajtott városnéző
barangolás után jól fog esni egy 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.

8. 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.
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.
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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*
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 Marketen. 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!

13. nap: Visszaérkezés Budapestre
Gépünk késő délelőtt érkezik Budapestre.
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