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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 kibővísük 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 kitűnüen 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 Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként 
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.   

Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal is. És nem csak Vietnamban! 
INDOCHINA MOSAIC TOURS progamunk olyan egyéni programokat, program blokkokat tartalmaz, 
amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat, 
nyaralást.     

Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint 
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei kulturális 
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik 
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is 
beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és 
modulok "beszúrhatók"! 

Erre példa ez a rövid program is: Bármelyik vietnami körút javaslatunk Hoi An programja után beilleszthető 
és a körút folytatható Ho Chi minh City-ben vagy akár Kambodzsában is a felföldi látogatás után.   

  

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vienami 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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 TÖRZSI KALANDPROGRAM A KÖZÉPVIETNAMI FELFÖLDÖN 

 
Egyéni vagy kicsoportos kulturális kirándulás Vietnam egyik legszebb tájára, a köponti felföldre. 

– magyar vagy angol idegenvezetéssel 
 
Ez a rövid kaland program nagyon különleges kombináció. Elviszi önt Közép-Vietnam legszebb és egyben 
legérintetlenebb tájaira. Elviszi önt a felföld hegyi törzsei közé, akik ragaszkodnak hagyományaikhoz és 
mindennapi életük pontosan olyan, mint évszázadokkal ezelőtt. Kalandtúraként azonban olyan lehetőségeket is 
kihasznál, amit egy hagyományos, mindenki által végigpihenhető körutazás sohasem. Vannak benne 
dzsungelösvényeken végigsétált túrák,  hegyi folyókon megélt csónakutak, fonott függőhidakon átkapaszkodó 
gyalogösvények, éjszakák erdei kempingben és törzsi cölöpházakban. Olyan helyre visz el, ami az utolsó Földi 
Paradicsomok egyike. 
 
Mitől kölönleges ez a program? 
 
Helyi idegenvezetőink magyarul remekül beszélő, profi idegenvezetők. Hosszú ideig Magyarországon éltek, itt 
végezték a főiskolát, egyetemet. Ezért nemcsak tökéletesen ismerik hazájukat, de magyar vendégeink 
érdeklődési körét, különleges kívánságait is.   
 
Csoportvezetőink sem egyszerű idegenvezetők. Csapatunk igen különleges tagjai ők. Ők a magyar expatok. 
Magyarok, akik Vietnam -ot választották második hazájuknak. Nem is hagyományos idegenvezetők. Nem abból 
élnek. Van köztük buddhista szerzetes, orvos, egyetemi tanár, sikeres üzletember. Egy dolog köti össze őket. 
Szenvedélyesen szeretik és ismerik azt az országot, ahol élnek. És az a késztetés, hogy ezeket a csodálatos 
helyeket meg is mutassák az érdeklődőknek. Az idegenvezetés velük válik igazán szolgáltatássá. 
 
Ez a program lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti kényelmet biztosíthassunk - garantált és 
megfizethető áron - utasainknak. Programunk megmutatja önnek Vietnam egyik igazi rejtett kincsét, a 
középvietnami felföldet. 
• Indulási hely: Hoi An, Vietnam 
• Befejezés: Buon Ma Thout, Vietnam. 
• Csoport létszáma kötetlen, magánútként akár 1 főtől is foglalható. Garantált indulás 4 főtől. 
• Teljes panzió a teljes út során. 
• A máshol csak fakultatívan elérhető programok  programok nagy része beépítésre került. 
• Tökéletes választás a Vietnamot jobban megismerni vágyó, vagy könnyű, de kalandos utat kedvelő 

utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak vagy egyéni utazóknak. 
 

Programunk egy igazi modul, könnyű beilleszteni nagyobb vietnami - ázsiai utazásának programjába is! 

Ha nagyobb rugalmasságra vágyik, mint amit egy körút lehetővé tesz: egyénileg is összeállíthatjuk 
vietnami útját, nyaralását. Biztosan egészen különleges javaslataink lesznek. Kérjen árajánlatot! 
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ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2018 – 2019 eleje 
 
 

Tervezett indulás napja Hoi An-ból 

2018 2019 
Egyéni indulási időpont angol nyelven: a körúthoz hangolva, előzetes egyeztertés 
alapján 

Egyéni indulási időpont magyar nyelven: előzetes egyeztetés alapján, 2017. 
szeptemberétől. 

Csoportos úthoz illesztve, magyar vagy angol nyelven: előzetes egyeztetés 
alapján, a körúthoz illesztve. 

Egyéni utazás részeként  magyar vagy angol nyelven: az utitervbe illesztve, 
egyeztetés alapján. 

Az a legjobb, ha részletesen megbeszéljük a lehetőségeket… Lépjen kapcsolatba 
velünk! 

 
 
A kalandprogram aktuális árai, foglalási feltételei honlapunkról tölthetők le itt: 
 
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista.pdf 
 
A program jellemzői, különlegességei: 
 
Programunk során igyekszünk néhány különlegesen szép tájat bemutatni. 
 
 
Középvietnami felföld (Central Highlands): A közép-vietnami felföld (Central Plateau) Vietnam egyik 

legérdekesebb természeti formációja. A tengerpartig kifutó közép-
vietnami hegység mészkőhegyei lágyan emelkednek egyre 
magasabbra, ahogy a kambodzsai és a laoszi határ felé haladunk 
nyugati irányban. Ennek a hegységnek lapos, egyre magasabban 
elterülő platói alkotják a felföld vidéket. Nem egy, hanem jó pár 
síkság helyezkedik el egymás mögé lépcsőzve, 500-1000m magasság 
között. Ennek megfelelően a flóra és a fauna is igen változatos. 
Trópusi őserdők, lobhullató vadonok és bozóterdők, örökzöld 
fenyvesek erdők követik egymást. Minden egyes plató növény és 
állatvilága jellegzetes és eltér a többitől. A lapályokon igen intenzív a 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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mezőgazdaság. Lakói az itt őshonos, illetve a már több évszázada betelepült törzsek. A különleges etnikai 
gazdagság és a természeti szépségek miatt egyre kedveltebb uticél a felföldi régió. 
 

Yok Don Nemzeti park: Yok Don Vietnam legnagyobb és legjobban megőrzött hegyi nemzeti parkja. 115.000 
hektár trópusi esőerdő, lombhullató erdő és fenyvesek fedik a tájat. 
Ennek következtében vadonélő állatvilága is lenyűgöző. 200 
madárfaj, 93 emlős faj, és számtalan hüllőfaj lakja az erdőket. 
Találkozhatunk vad vizibivallyal, indokínai tigrissel, vad 
elefántokkal is. A park területén rengeteg folyó vág keresztül útban a 
tenger felé, kivételesen szép folyóvölgyeket, kis tavakat és hatalmas 
vízeséseseket vágva a kőzetbe. A park területén, helyi tisztásokon, 
folyópartok mentén szétszórt és érintetlen falvakban élő hegyi 
törzsek megőrizték ősi kultúrájukat.  

 
 A központi felföld hegyi törzsei: Vietnam igen hosszú és zajos történelme főleg a tengerpari síkságokon 

zajlott. Ez a terület, egészen a múlt század végéig valami vad és 
barbár jelleget képviselt. Sok volt az olyan időszak, amikor nem is 
nagyon törődött vele az aktuális hatalom. Ez lehetővé tette, hogy sok 
hegyi törzs csatlakozzon az őslakos degar népcsoporthoz, kialakítva 
saját önálló létét a térségben. Vietnam egyesítése után még jó pár 
évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az itt élő önálló törzsek elfogadják a 
központi uralmat. De. ma már a vidék békés és az "eredmény" az, 
hogy jelenleg mintegy 20, önmagukat önálló törzsként meghatározó, 
eltérő nyelvű és kultúrájú törzs népesíti be a felföldet.  Életmódjuk 
nem sokat változott az évszázadok során. A kis helyi, erdei és 

folyóparti falvak igen érdekesek. Az építkezés, a kézmű ipart a népviseletek és a helyi ételek végignézése, 
fényképezése, kipróbálása mind-mind remek programlehetőségek. 
 
 
Rövid útiprogramleírás: 
 

1. nap: HOI AN – KON TUM – KON KO TU  
2. nap: KON KO TU - PLEIKU – BUON MA THUOT 
3. nap: BUON MA THUOT – YOK DON    
4. nap: YOK DON – 7 BRANCHES  
5. nap: 7 BRANCHES – DRAY NUR – BUON MA THOUT 
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Részletes programleírás: 
 
 

1. nap: HOI AN – KON TUM – KON KO TU (Étkezés: L/D – szállás: Kon Ko Tu) 

 Reggel indulunk első napi utunkra Hoi An-ból Kon Ko Tu az 
éjszakai szállás törzsi falu felé. Az út elején fantasztikus panorámát 
biztosító kanyargós hegyi utakon, hegyvidéki tájon haladunk. több 
helyen is megállunk, hogy gyönyörködhessünk a a hegyi kilátókból 
látható fantasztikus látványban, a meredek sziklákról lezúduló 
vízesésekben.  Ez már a helyi törzsek területe ezért megállunk 
néhány törzsi faluban is. Útközben megebédelünk és kora délután 
érünk Kon Tum-ba. Innen, a Kon Ko Lor függőhídon átkelve 
kezdődik délutáni gyalogos kirándulásunk a Dakba folyó völgyén 

keresztül Kon Ko Tu törzsi falvába, ahol a szállásunk lesz. Az ösvény a Bahnar törzs területén vezet keresztül. 
alkalmunk lesz megismerni a Rong házakat, az itt élő nép mindennapjait és különleges kultúráját is. Kon Ko 
Tu-ba érkezve megpihenünk. Lesz időnk egy jót fürdőzni a folyóban és megcsodálni a kanyargó folyó, az erdők 
gyönyörű látványát is. Este a faluban vacsorázunk. Szállásunk is itt lesz egy falusi vendégházban. 

2. nap:  KONKOTU - PLEIKU – BUON MA THUOT (Étkezés: B/L/D – szállás: Buon Ma Thout) 

 Reggeli után visszatérünk Kon Tum-ba és egy délelőtti városnézés 
során meglátogatjuk a város főbb látnivalóit: a papi szemináriumot, a 
hegyi törzsek múzeumát, a fatemplomot, a törzsi árvaházat. Innen 
indulunk tovább Pleiku felé. Következő törzsi látogatásunk a Jarai 
nép falujában Plei Kep törzsi faluban lesz. A falu érdekessége a 
színes népviselet, az igazi törzsi élet mellett  a különleges, 
termékenységi kultuszokat idéző, faszobrokkal díszített törzsi temető. 
Következő állomásunk a T'nung tó partja, ahol meg is ebédelünk. 
Délután egy kb. 200km-es út vár ránk a felföld mezőgazdasági 
vidékén keresztül. Pár helyen megállunk és meglátogatunk néhány 

jellegzetes kávé, bors, és gumi ültetvényt, ahol a hagyományos több évszázados módon termelik a növényeket 
és és dolgozzák fel a termést, készítik a kézműves termékeket. Késő délután érünk Buon Ma Thuot -ba, esti 
szállásunk kisvárosába. Megvacsorázunk, aztán irány egy hamisítatlan felföldi kisváros esti-éjszakai élete. 
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3. nap:  BUON MA THUOT – YOK DON  (Étkezés: B/L/D – szállás: Yok Don) 

Reggeli után indulunk Yok Don-ba, Vietnam legnagyobb nemzeti 
parkjába. A park határára érve csónakkal kelünk át a Serepok folyón 
a park területére. Innen indul két napos dzsungel barangolásunk. Az 
ösvény a park érintetlen erdőségein halad keresztül. A séta közben 
nagy esélyünk van megfigyelni a különleges madarak, erdei 
kisállatok életét. Amivel biztosan találkozunk, az a vadon termő 
orchideák néhány különleges trópusi fajtája. Ebédünket a dzsungel 
egy kis tisztásán költjük el, majd tovább indulunk a változatos 
erdőkön keresztül. A park jellegzetessége, hogy esőerdők, örökzöld 
ligetek és lombhullató erdők élnek benne. Utunk érinti mindegyiket 

ezért talán ez a legváltozatosabb erdei program Vietnamban.  Késő délután érkezünk meg mai célpontunkhoz, 
egy erdei kempinghez a folyó közelében. Vacsoránkat túravezetőnk készíti el, aztán nincs más erre a 
napra,  csak a trópusi este az erdőben, a csillagos ég és a természet. 

4. nap:  YOK DON – 7 BRANCHES (Étkezés: B/L/D – szállás: H’mong falu) 

Reggeli után egy kis pihenés következik, majd lesétálunk a 
folyópartra a dzdsungelen keresztül. Vízre szállunk és egy kb. 1 órás 
csónakutat teszünk a Serepok folyón egészen egy, a Giaraqi 
kissebség által lakott, mindentől távoli faluig. Itt először elefánt hátra 
szállunk és teszünk egy jó nagy (egy órás) kört a dzsungelben. Az 
elefánt túra után lesz időnk megfigyelni a felföld törzsi lakóinak 
életét. Itt is ebédelünk a faluban. Délután tovább indulunk a folyó 
egy különleges részére. Itt a Serepok folyó 7 ágra szakad és sebes, 
fehéren habzó zúgókkal tör keresztül a vidéken. Gyönyörű vadvizes 
vidék. Meglátogatunk egy, az Ede népcsoport által lakott, cölöpökre 
épített hosszúházat. Részt veszünk (nem kötelező) egy vad elefánt 

befogáson és elefánt betanításon egy M'nong faluban.  Erdei sétát teszünk egy bambusz függőhídon keresztül az 
őserdőben. Esti szállásunk egy cölöpházban lesz a folyó közelében. 
 
 

5. nap:  7 BRANCHES – DRAY NUR – BUON MA THOUT (Étkezés: B/L) 

 Reggeli után elutazunk a Dray Nur - hoz, A közép-vietnami felföld 
legszebb vízeséséhez. Innen visszafelé indulunk és Buon Ma Thout-
ban megebédelünk. Első délutáni programunk: a felföld népeinek, 
törzseinek történetét, kultúráját, mindennapi használati tárgyait 
bemutató Etnológiai Múzeum.  A következő állomás: a remek 
fotótémákat tartogató Győzelmi emlékmű és a helyi piac. 
Programunk befejezése: transzfer a repülőtérre a továbbutazáshoz. 
Programunk itt ér véget. 
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Szállásaink a program során: 
 
Hely Szállás 
Kon Tum Vendégház Kon Ko Tu faluban 
Buon Ma Thuot Dam San Hotel 
Yok Don Nemzeti Park sátras kemping és falusi cölöpház 
 
 
A program ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ) 
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint 
+ idegenvezető a megendelt nyelven a program során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén) 
+ Vietnami utazási biztosítás 
+ Ásványvíz a buszos utazások során. 
 
A KÖRÚT ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetköziés belső repülőjegyek a program kezdtéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető) 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül 
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások 
- Vízum díj 
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap). 
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban  
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.  
 
Elsó részlet  és fizetési feltételek: 
A teljes ár 30%-a a körút megrendelésekor – első részletként - beleértve a választott kiegészítések költségét is. 
A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 30. napig. 
 

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik. 
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