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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 programunk 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 programösszeállítás is: Délvietnam önálló útként vagy egy egyéni körút elejére-végére 
illesztve.  És egy érdekes lehetőség: Irány Kambodzsa a Mekong folyón!     

  

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnami 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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DÉL-VIETNAM ÉS A MEKONG DELTAVIDÉKE 
 
 
Saigon és a a Mekong Deltavidéke:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi Minh 

City Vietnam legnépesebb, 12 millió lakosú,  városa, a Mekong vidék 
kapuja. Ide megyünk várost nézni, és barangolni Cu Chi titkos 
alagútjainak hálózatában, melyeket a  Vietnami háborúban használtak. 
Tovább utazunk Ben Tre-be a Mekong Delta egyik legszebb helyére. 
Csónakkirándulást teszünk a deltavidék számtalan kis szigettel 
szabdalt vizi útvesztőiben. Továbbutazva részesei lehetünk a Can 
Tho- i úszó piac vibráló forgatagának, csónakázhatunk a Mekong 
deltájának szűk csatornáiban, sétálgatunk a kis szigetek buja 
gyümölcsöskertjeiben és megismerhetjük a Mekong - folyó életének 
másik -  igazi - arcát is.  

 
És még valami… A délvietnami barangolás után Sokan folytatják útjukat Kambodzsában. Nekik ajánlunk 
valami nagyon érdekeset itt. Délvietnami barangolás egy izgalmas Mekong hajóúttal Phnom Penh –be a végén.    
 
ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2017 – 2018 eleje 
 

Tervezett indulás napja HO CHI MINH CITY-ből bármelyik program esetén 

2017 2018 
Egyéni indulási időpont angol nyelven: a körúthoz hangolva, előzetes egyeztetés 
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 programok aktuális árai, foglalási feltételei honlapunkról tölthetők le itt: 
 
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista-2017-2018.pdf 

mailto:hq@vietnamiut.hu
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista-2017-2018.pdf
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DÉL-VIETNAM ÉS A MEKONG DELTA 
 
Saigon és a a Mekong Deltavidéke:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi Minh 

City Vietnam legnépesebb, 12 millió lakosú,  városa, a Mekong vidék 
kapuja. Ide megyünk várost nézni, és barangolni Cu Chi titkos 
alagútjainak hálózatában, melyeket a  Vietnami háborúban használtak. 
Tovább utazunk Ben Tre-be a Mekong Delta egyik legszebb helyjére. 
Csónakkirándulást teszünk a deltavidék számtalan kis szigettel 
szabdalt vizi útvesztőiben. Továbbutazva részesei lehetünk a Can 
Tho- i úszó piac vibráló forgatagának, csónakázhatunk a Mekong 
deltájának szűk csatornáiban, sétálgatunk a kis szigetek buja 
gyümölcsöskertjeiben és megismerhetjük a Mekong - folyó életének 
másik -  igazi - arcát is.  

 
Rövid útiprogramleírás: 
 

1. nap: Ho Chi Minh City 
2. nap: Cu Chi Tunnels - Ho Chi Minh City városnézés 
3. nap: Ho Chi Minh – Ben Tre - Mekong Delta - Can Tho 
4. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City 
5. nap: Ho Chi Minh City 

 
Részletes programleírás: 
 

1. nap: Ho Chi Minh city (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh City) 

 
Megérkezés után bejelentkezünk a szállodába. Erre a napra nem 
terveztünk fix programot, mert (tapasztalataink szerint) itt már kell 
egy kis pihenés, szabadság mindenkinek…  
 
Szállodánk a belvárosbsan, az esti kereskedelmi és szórakoztató 
negyed közepén van, nem véletlenül. Este a belváros számos 
lehetőségével ismerkedhetünk meg, hiszen tényleg csak pár lépés 
bármi, ami a városban este csak érdekes lehet. A 12 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.   
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2. nap: Cu Chi  - Ho Chi Minh City (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh city) 

Reggeli után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A 
majdnem 300 km hosszú és már az ötvenes évek közepétől 
fokozatosan kiépülő alagútrendszer a Viet Kong fontos bázisát 
képezte a vietnami-amerika 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,  kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal. 

 
 

A délután 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-i 
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes 
városháza (Hotel De Ville) és az öreg Opera ház mellett is. 
(Utóbbiak csak kívülről tekinthetők meg.) Következő állomás a 
Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt 
fegyvereket és fotókat mutatja be.  
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 A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez 
a mondás járjas: „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 vietnam legnagyobb és talán 
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta 
csak említik, megemlítik kínai laosságát is. Kínai eredetű 
közössége több millió fős és föleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.  

 
Egyik legfontosabb szent helyük 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. Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon városrészben. 
Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája. 
 

3. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta - Can Tho (Étkezés: B/L/ – szállás: Can Tho) 

Reggeli után utazás Ben Tre - be, a Mekong - folyó deltájához.  a 
kilenc fő ágra szakadó Mekong folyó vidékén kereszül, dél felé.  
 
Áthaladunk kilenc sárkány vidéke és a bambuszok földje kis falvain, 
átkelünk a sokszor 60-70 méterre a víz fölé magasodó hidakon. 
Uticélunk a legszélesebb folyóág szigetvilága, ahol változatlanul 
fennmaradt a hagyományos delta életmód, a számtalan 
manufaktúrával, zöldség-gyömölcs és virág termesztő gazdasággal,  
és kézműves termék készítő manufaktúrával.   
 

 Az ezer kis szigetre szabdalt deltavidék minden kis szigetét gondos kezek alakították igai kis Paradicsommá. 
Közlekedni is csak hajón, csónakon lehet ezen a vidéken. Hajó és egészen egzotikus vizi alkalmatosságok ezrei 
nyüzsögnek a folyóágakon csatornákon mindenfelé. Rakományuk minden, ami a környéken terem.    
 
 
 

Ben Tre folyóparti sétányán hajóra szállunk és felfedezzük a 
deltavidék sok száz kis szigettel szabdalt vizivilágát. Megállunk a 
gyümölcsöskerteknél, méhészeteknél, kókusz feldolgozó és cukorka 
műhelyeknél. Megnézünk egy hagyományos téglagyárat és egy 
rizstészta készítő manufaktúrát is. 
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 My Long falu hídjánál kiszállunk, keresztülsétálunk a falun és 
meglátogatunk egy gyékényszövő manufaktúrát. Tuk-tukba szállunk 
ezután és azzal vágtatunk a falu – talán ha 2 méter széles, kanyargó 
töltésútjain -  ebédünk színhelyére, egy falusi étterembe. Ebéd után a 
kis szigetek csatornáin evezünk vissza a folyó fő ágához, hajónkhoz. 
Visszatérük a kikötőbe és továbbindulunk. 
 
 
 
 
A hajótúra után Can Tho - ba, a deltavidék fővárosába indulunk, 
ahol a hotelünk a város legszebb helyén a folyóparti sétáló 
promenádon, a szórakoztató negyed központjában lesz. 
 
 A sok étterem, az éjszakai piac, az esti szabadtéri vacsorapiac, egy 
kis barangolás a folyópart sétányain, vagy a város főutcájának luxus 
üzleteiben, plázáiban egészen jó kis esti szórakozást nyújt. Az 
éjszakát Can Thoban töltjük. 
 
 
 

4. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City (Étkezés: B/L/ ) 

A folyóparton csónakba szállunk, hogy meglátogathassuk Cai Rang 
úszópiac forgatagát, ahol lehorgonyzott kereskedő hajók százai 
állnak, hogy friss gyümölcseiket és zöldségeiket áruba bocsássák. A 
„nagykereskedelmi boltok” közt vásárlók és „kiskereskedők” 
csónakjai nyüzsögnek és alkusznak a portékára.  

Meglátogatjuk a koloniális stílust a hagyományos vietnami 
építészettel vegyítő  Binh Thuy rezidenciát is.  Kora délután indulunk 
vissza Ho Chi Minh Citybe. Szállás ho Chi minh City-ben. 

 
 

5. nap: Ho Chi Minh City (Étkezés: B/-/- ) 

Elutazás Ho Chi minh Cityből. A reptéri transzferig a nap szabad. 
Transzfer a repülőtérre vagy a további vietnami programok 
kezdetégez. (Nyaralás Vietnam tengerpartjain… Kambodzsa, 
Laosz… Thaiföld… )  
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SZÁLLÁSOK kényelmes 3*os és 4*-os szállodákban 
 
VÁROS SZÁLLODA 
HOIAN Belle Maison Hadana Resort 4* (Deluxe) /Thanh Binh Riverside Hotel 4* (Deluxe garden/city View) 
HO CHI MINH Le Duy Hotel 3* (Deluxe room) /Signature Saigon Hotel 3* (Deluxe room) 
CAN THO Kim Tho Hotel 3* (Superior room) 
 
A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA: 
+ 4 éjszakai szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során 
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint 
+ Hajóút a Mekong deltában 
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a körút során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél  
+ Vietnami utazási biztosítás 
+ Ásványvíz a buszos utazások során. 
 
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a Vietnami be/kiutazáshoz 
- magyar csoportvezető repjegye 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül 
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- 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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DÉL-VIETNAM, A MEKONG DELTA – HAJÓÚT PHNOM PENH-BE 
 
Délvietnam, Saigon és a a Mekong delta:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi 

Minh City Vietnam legnépesebb, 12 millió lakosú,  városa, a Mekong 
vidék kapuja. Ide megyünk várost nézni, és barangolni Cu Chi titkos 
alagútjainak hálózatában, melyeket a  Vietnami háborúban használtak. 
Tovább utazunk Ben Tre-be a Mekong Delta egyik legszebb helyére. 
Csónakkirándulást teszünk a deltavidék számtalan kis szigettel 
szabdalt vizi útvesztőiben. Továbbutazva részesei lehetünk a Can 
Tho- i úszó piac vibráló forgatagának, csónakázhatunk a Mekong 
deltájának szűk csatornáiban, sétálgatunk a kis szigetek buja 
gyümölcsöskertjeiben és megismerhetjük a Mekong - folyó életének 
másik -  igazi - arcát is.  

 
A Mekong folyó: A Délkínában eredő Mekong Indokína igazi országútja, népeket, kultúrákat köt össze és még 

ma is a térség legfontosabb viziútja.  Miért ne használjuk ezt ki? Ez a 
pprogramunk azoknak szól, akik összekötik a délvietnami 
barangolást egy kambodzsai látogatással.  
 
Számukra többet is tudunk mutatni Délvietnamból is. A „szokásos” 
Mekong delta kirándulás után továbbindulunk a folyó mentén az 
érintetlen délvidék szívébe, a kambodzsai határhoz. Innen visszük 
őket Phnom Penh-be egy felejthetetlen hajóúton a Mekong szépséges 
tájain.  
 

 
Rövid útiprogramleírás: 

1. nap: Ho Chi Minh City 
2. nap: Cu Chi Tunnels - Ho Chi Minh City városnézés 
3. nap: Ho Chi Minh – Ben Tre - Mekong Delta - Can Tho 
4. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac – Chau Doc 
5. nap: Chau Doc – Phnom Penh 

Részletes programleírás: 
1. nap: Ho Chi Minh city (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh City) 

Megérkezés után bejelentkezünk a szállodába. Erre a napra nem 
terveztünk fix programot, mert (tapasztalataink szerint) itt már kell 
egy kis pihenés, szabadság mindenkinek…  
 
Szállodánk a belvárosbsan, az esti kereskedelmi és szórakoztató 
negyed közepén van, nem véletlenül. Este a belváros számos 
lehetőségével ismerkedhetünk meg, hiszen tényleg csak pár lépés 
bármi, ami a városban este csak érdekes lehet. A 12 milliós kisváros 
igazán jól felkészült arra, hogy este is jól érezzük magunkat. 
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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.   
 
 
 

2. nap: Cu Chi  - Ho Chi Minh City (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh city) 

Reggeli után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A 
majdnem 300 km hosszú és már az ötvenes évek közepétől 
fokozatosan kiépülő alagútrendszer a Viet Kong fontos bázisát 
képezte a vietnami-amerika 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,  kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal. 

 
 

A délután 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-i 
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes 
városháza (Hotel De Ville) és az öreg Opera ház mellett is. 
(Utóbbiak csak kívülről tekinthetők meg.) Következő állomás a 
Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt 
fegyvereket és fotókat mutatja be.  
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 A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez 
a mondás járjas: „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 vietnam legnagyobb és talán 
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta 
csak említik, megemlítik kínai laosságát is. Kínai eredetű 
közössége több millió fős és föleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.  

 
Egyik legfontosabb szent helyük 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. Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon városrészben. 
Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája. 
 

3. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta - Can Tho (Étkezés: B/L/ – szállás: Can Tho) 

Reggeli után utazás Ben Tre - be, a Mekong - folyó deltájához.  a 
kilenc fő ágra szakadó Mekong folyó vidékén kereszül, dél felé.  
 
Áthaladunk kilenc sárkány vidéke és a bambuszok földje kis falvain, 
átkelünk a sokszor 60-70 méterre a víz fölé magasodó hidakon. 
Uticélunk a legszélesebb folyóág szigetvilága, ahol változatlanul 
fennmaradt a hagyományos delta életmód, a számtalan 
manufaktúrával, zöldség-gyömölcs és virág termesztő gazdasággal,  
és kézműves termék készítő manufaktúrával.   
 

 Az ezer kis szigetre szabdalt deltavidék minden kis szigetét gondos kezek alakították igai kis Paradicsommá. 
Közlekedni is csak hajón, csónakon lehet ezen a vidéken. Hajó és egészen egzotikus vizi alkalmatosságok ezrei 
nyüzsögnek a folyóágakon csatornákon mindenfelé. Rakományuk minden, ami a környéken terem.    
 
 
 

Ben Tre folyóparti sétányán hajóra szállunk és felfedezzük a 
deltavidék sok száz kis szigettel szabdalt vizivilágát. Megállunk a 
gyümölcsöskerteknél, méhészeteknél, kókusz feldolgozó és cukorka 
műhelyeknél. Megnézünk egy hagyományos téglagyárat és egy 
rizstészta készítő manufaktúrát is. 
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 My Long falu hídjánál kiszállunk, keresztülsétálunk a falun és 
meglátogatunk egy gyékényszövő manufaktúrát. Tuk-tukba szállunk 
ezután és azzel vágtatunk a falu – talán ha 2 méter széles, kanyargó 
töltésútjain -  ebédünk színhelyére, egy falusi étterembe. Ebéd után a 
kis szigetek csatornáin evezünk vissza a folyó fő ágához, hajónkhoz. 
Visszatérük a kikötőbe és továbbindulunk. 
 
 
 

 
A hajótúra után Can Tho - ba, a deltavidék fővárosába indulunk, 
ahol a hotelünk a város legszebb helyén a folyóparti sétáló 
promenádon, a szórakoztató negyed központjában lesz. 
 
 A sok étterem, az éjszakai piac, az esti szabadtéri vacsorapiac, egy 
kis barangolás a folyópart sétányain, vagy a város főutcájának luxus 
üzleteiben, plázáiban egészen jó kis esti szórakozást nyújt. Az 
éjszakát Can Thoban töltjük. 
 
 
 

4. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City (Étkezés: B/L/ ) 

A folyóparton csónakba szállunk, hogy meglátogathassuk Cai Rang 
úszópiac forgatagát, ahol lehorgonyzott kereskedő hajók százai 
állnak, hogy friss gyümölcseiket és zöldségeiket áruba bocsássák. A 
„nagykereskedelmi boltok” közt vásárlók és „kiskereskedők” 
csónakjai nyüzsögnek és alkusznak a portékára.  

Meglátogatjuk a koloniális stílust a hagyományos vietnami 
építészettel vegyítő  Binh Thuy rezidenciát is.   

 
 

 
A Can Tho-i kirándulás végén elvisszük önt Chau Doc-ba, a 
kambodzsai határ közelébe. Délután meglátogatunk egy halfarmot, 
egy vízen úszó cham falut, a Ba Chua Xu templomot és megnézzük a 
naplementét a Sam hegyról. A szállás Chau Doc-ban lesz. A város 
egy igazi, érintetlen és nyüzsgő vízparti város, rengeteg esti 
látnivalóival. Igazán megéri ez az ott töltött este. 
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5. nap: Chau Doc – Phnom Penh (B/-/-) 

Kora reggeli indulás és egy felejthetetlen gyorshajós út Phnom 
Penh-be, Kambodzsa fővárosába. A határátlépés a folyón történik, 
így nincs sorbanállás és remek látnivaló egy falusi-vizi 
határátkelőhely is. Kb. 12:30-ra érünk Phnom Penh-e.  
 
 
 

 
SZÁLLÁSOK kényelmes 3*os és 4*-os szállodákban 
 
VÁROS SZÁLLODA 
HOIAN Belle Maison Hadana Resort 4* (Deluxe) /Thanh Binh Riverside Hotel 4* (Deluxe garden/city View) 
HO CHI MINH Le Duy Hotel 3* (Deluxe room) /Signature Saigon Hotel 3* (Deluxe room) 
CAN THO Kim Tho Hotel 3* (Superior room) 
Chau Doc Chau Pho Hotel 3* (Superior room) 
 
A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA: 
+ 4 éjszakai szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során 
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint 
+ Hajóút a Mekong deltában és a Chau Doc – Phnom Penh útvonalon 
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a körút során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél  
+ Vietnami utazási biztosítás 
+ Ásványvíz a bszos utazások során. 
 
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a Vietnami be/kiutazáshoz 
- magyar csoportvezető repjegye 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül 
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- 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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