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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: Sapa és Észak-Vietnam önálló útként vagy egy egyéni körút 
elejére-végére illesztve.   

  

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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TARTALOMJEGYZÉK 
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Sapa fantasztikus látnivalói magyarul   3 
A Parfüm pagoda, Sapa és a Fansipan S-01 4 
Sapa és a törzsi vasárnap Bac Ha-ban S-02 9 
Sapa fantasztikus látnivalói S-03 13 
Észak-Vietnam és Sapa felfedezése S-04 16 
Sapa és a Fansipan, törzsi vasárnap Bac Ha-ban S-05 22 
Sapa "+" és a Fansipan, törzsi vasárnap Bac Ha-ban S-06 26 
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SAPA FANTASZTIKUS LÁTNIVALÓI MAGYARUL 

 
Sapa hegyi törzsek által lakott vidéke Lao Cai tartományban fekszik, 
350 km-re Hanoitól, közel a kínai határhoz. A területet a Himalája 
keleti nyúlványai és a a Hoang Lien Son hegységek uralják. Itt 
találhatók Vietnám legmagasabb csúcsai, mint például Fansipan, ami 
a tengerszinttől 3142 méter magasságba nyúlik, gigantikus méretű 
sűrű erdőkkel és gazdag állatvilággal.  
 
A franciák által épített Sapa 1600 méteren található, közkedvelt 
nyári üdülőhely, sok száz nyaralóval melyek „Tonkin’s Alpok” 
néven híresültek el. Sapa területére jellemzőek a magas 

hegyvonulatok éles csúcsokkal és hatalmas völgyeikkel, sok kis patakocskával. A hegyek-völgyek és a teraszos 
rizsföldekkel borított lejtők csodás látványt nyújtanak. A régió néhány etnikai kisebbség hazája is egyben, akik 
egytől egyig viselik a tradicionális és színekben gazdag ruháikat. 
 
ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2018 – 2019 eleje 
 

Tervezett indulás napja HANOI-ból bármelyik program esetén 

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

Egyéni indulási időpont magyar nyelven: előzetes egyeztetés alapján, 2018. 
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.pdf 
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S-01 A PARFÜM PAGODA, SAPA ÉS A FANSIPAN 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba (étkezés: -/-/-  szállás: Hanoi) 
 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

2. nap: A Parfüm pagoda – éjszakai vonta út Lao Cai-ba (étkezés: B/L/- szállás: vonat) 

 
Reggeli és kijelentkezés után elindulunk egész napos programunkra. 
Az illatos hegység és Hanoi környékének egyik legszebb 
látványossága és egyben az egyik legfontosabb Buddhista szentély is 
Vietnamban: a Parfüm Pagoda.  Maga a szentély együttes csak 
gyalog vagy csónakkal közelíthető meg. A főszentély egy 
mészkőszikla hatalmas barlangjában épült. Az út során 
végighaladunk az évszázadok során épült templom és 
szentélyegyütteseken, a vízi és erdei ösvényeken is. 
 

 
 
 
  

mailto:hq@vietnamiut.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel. (Viber): +36706239513 
 
 

 Sapa és észak-vietnami programok  5. Oldal 
 

 
Kora reggeli indulás (7:30am) a szállodából. Két órás autóút (75km) 
Hanoi környékének hegyvidékén keresztül a Parfüm Pagoda 
völgyéig. Itt 1.5 órás mesés csónakút következik a Yen folyón.. A 
csónakút, különösen tavasszal és nyáron, szinte leírhatatlan szépségű. 
Megművelt földek között haladunk, majd a folyó befut a 
mészkősziklák közé és leszűkül. Mindenhol a parti burjánzó 
növényzet látványa és a part menti lótuszmocsarak látványa vesz 
körül. Az út végén kikötünk a Trinhtemplom kapujánál, gyalogos 
barangolásunk kezdetén.   
 

 
 

Ez az első templom, amit az út során megnézünk. Hatalmas és szent 
épületkomplexum, a helyoldalban egymás fölé épült kapuk, lépcsők, 
kertek, szentélyek együttesével és egy gyönyörű buddhista sírkerttel. 
Innen vezet tovább pár száz lépcsőn kapaszkodó utunk a templom 
legrégebbi szent helyéhez, ami egy a hegyoldalban kialakult 
sziklarepedés kis barlangjában van. 
 
 
 
 

 
 
Mire végzünk a sok lépcsővel,  már éppen ideje lesz egy jó kis 
ebédnek. Minden programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis 
vietnami konyha is. Most sem megyünk a szokásos turista 
abrakoltató létesítmények egyikébe sem.  

Kényelmesen megebédelünk a templom lábánál lévő egyik helyi 
étteremben. Olyanban, ahol a zarándokútra vagy kirándulásra 
érkező  "bennszülöttek" is esznek, tehát igazi helyi és remek 
minőségű az étel.Semmi különös, csak igazi vietnami népiegytál  
ételek. Gazdagon, ízesesen  és hatalmas adagokban.. 

 

Ebéd után indulunk kirándulásunk talán legszebb, de mindenképpen 
a legmagasabban fekvő helyéhez a Huong Tich barlanghoz, a Parfüm 
Pagoda fő szentélyéhez.  
 
Ez nem igazán ebéd utáni relaxációs gyakorlat. Régebben ez az út a 
hegytetőre akár egy egész napot is tarthatott. Ma már azonban lehet 
délutáni program is, mert függővasúttal megyünk fel a hegytetőre. 
Persze a régi kapaszkodós ösvény is megmaradt és az "igazi" 
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zarándokok azt használják. A barlangszentély után megnézzük a hegytetőn fekvő  Thien Tru pagodát és 
megcsodáljuk a gyönyörű panorámát ('a legszentebb kilátás"-t) a hegyről.  
 
Visszafelé újabb 1.5 órás csónakutat teszünk a kikötőig. Visszaindulunk Hanoiba a vasutállomásra. 
 

 Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. 
 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 
Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a 
hold is süt, fantasztikus látvány tárulhat a szemünk elé.   

 
 

3. nap: Lao Cai – Sapa – Ta Van- Lao Chai - Cat Cat (étkezés: B/D/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a felhőkbebnurkolódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Chai 
faluba (6 km Sapatól), amely Black H’mong hegyi törzs által lakott 
terület. Érkezéskor keresztül haladunk egy rizsföldön és Lao Cait 
elhagyva Ta Van településre érkezünk, az egyetlen olyan falu 
Sapaban, ahol Giay hegyi törzse él.  
 
Körbenézünk a faluban és megoszthatjuk kulturális élményeinket a 
helyi közöséggel. Végezetül visszatérünk a völgybe a találkozóhelyre, 
majd visszaindulunk Sapaba.  
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Ebéd a helyi étteremben. Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat 
törzsi falu felfedezésére, H’mong etnikum hazájába. Lehetőség 
nyílik bepillantást nyerni a lakosság mindennapjaiba, ahogy a 
rizsföldeken dolgoznak állataikkal, csirkékkel, vízi bivallyal és 
csüngő hasú disznókkal. Szintén megtekinthető a franciák által 20. 
század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.   
 

 
 
Ezután az este szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat, elmerülhetünk a város esti fényeinek 
forgatagában.  Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal 
borított hegyoldalakra is néhány remek fotóért. Sapa völgye 
csodálatosan szép.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 
 
 

 
 

4. Sapa – Fansipan – Lao Cai – Hanoi (étkezés: B/L/- szállás: vonat) 

Reggeli után kijelentkezünk és elindulunk Indokína tetejére, a 
Fansipan csúcsára. 3143 méteres magasságával a Fansipan hegy 
csúcsa az egész Indokínai félsziget legmagasabb pontja. A Sapától 
30 km-re délkeletre fekvő hegység egész évben remek kirándulóhely. 
Azt mondják, szeptembertől áprilisig a legszebb.  A helyben nincs 
semmi különös. Egyszerűen csak gyönyörű és azért kell megmászni, 
mert ott van. 

  

Autóval megyünk a Muong Hoa völgyéből induló és a csúcs alatt 
vagy 150 méterre végződő kabinos felvonóig. Amit a függő kabinból 
látni lehet, az igazán különleges. Először Sapa völgyei, teraszos 
rizsföldjei fölött haladunk el, majd a hegyeket borító erdők felett 
lebegünk tova. Végül megérkezünk és lábunk előtt terül el az egész 
Fansipán hegység. 
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Innen gyalog folytatjuk a csúcstámadást. az út megtén gyönyörű kilátóhelyek, kis 
templomok és szentélyek sorakoznak. Kényelmes, de kapaszkodós gyalogúton, 
600 lépcsőn jutunk fel a csúcsra. Kkapaszkodás helyett siklóval is eljuthatunk a 
csúcsra. Itt eltöltünk egy órát, majd visszaindulunk a csodálatos természeti 
látványok között a felvonóhoz.  
 
Ezzel a látvánnyal búcsuzunk a Sapa régiótól és visszaindulunk Lao Cai-ba az 
esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, mert a völgybe vezető 
út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 
 
 
 

 
5. nap: Hanoi – életstílus program (étkezés:B/L/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. 
Programunk lezárásaként egy különleges, fél naptos túrát teszünk a reggeli és déletőtti Hanoi „igazi” életében.  
 

 A vietnami konyha, a piacok és a kis utcai éttermek világában 
barangolunk egy jót. Elsőként célbaveszünk egy helyi kifőzdét, ahol 
igazán jó pho-t (vietnami tésztás levest) készítenek. Ez lesz a 
reggelink. Innen az óváros városfala mentén húzódó kis utcák és 
terek labirintusában megbújó élelmiszer piacra (wet market) 
megyünk. A szűk kis utcák, az árusok-vásárlók reggeli forgataga 
igazán lenyűgöző. Minden kapható itt, ami a vietnami konyha 
elengedhetetlen alapanyaga. A friss husoktól, halaktól a végtelen 
választékú és mennyiségű friss zöldség és gyümölcs választékon át, a 
szárított hozzávalók és fűszerek garmadáig minden megtalálható a 
kis boltokban, az utcák szélén áruló kirakodóvásárban és a 

mozgóárusok  tálcáin.   
 

Megállunk egy jó vietnami kávéra-teára valamelyik kis kávéháznál, 
kóstolgatjuk a választékot, majd egy remek „streetfood” ebéddel 
zárjuk a délelőttöt. Itt megkostolhatunk mindent, ami a vietnami 
streetfood alapja. Eszünk Bun Cha-t (Hanoi leghíresebb tésztalevese), 
amit Nem-mel (darált sertéshússal vagy rákkal töltött tavaszi 
tekerccsel) szolgálnak fel. Harapunk egy jóízűt a fűszeres 
mártásokba tunkolt Ban Chuon-ba (darált sertéshússal és fafül 
gombával töltött, gőzölt rizslepénybe). Ez egy igencsak megerőltető 
délelőtt és koradélután lesz, ezért visszatérünk a szállodába a délután 
közepén.  
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S-02 SAPA ÉS A TÖRZSI VASÁRNAP BAC HA-BAN 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba ( szállás: Hanoi) 
 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

2. nap: Hanoi – esti vonatozás Lao Caiba (étkezés: B/-/- szállás: vonat) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink 
a világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész napas repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy  napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlani olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem 
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tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. Erre a 
napra több mint 10 különleges egyéni egy napos program közül lehet választani. 
 

 Délután 6 órakor elvisszük Önt egy, a vasutállomással szembeni 
minihotelbe. Itt lehetőség van tisztálkodni és pihenni az esti indulás 
előtt.  
Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 

Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a hold is süt, fantaszikus látvány tárulhat a 
szemünk elé.   
 
 

3. nap: Lao Cai – Sapa – Cat Cat (étkezés: B/L/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a felhőkbe burkolódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Bejelentkezés a hotelba (korai bejelentkezés az előző nap 
foglaltságától függ) és a reggeli elfogyasztása a hotel éttermében. 
Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Chai 
faluba (6 km Sapatól), amely Black H’mong hegyi törzs által lakott 
terület. Érkezéskor keresztül haladunk egy rizsföldön és Lao Cait 
elhagyva Ta Van településre érkezünk, az egyetlen olyan falu 
Sapaban, ahol Giay hegyi törzse él.  
 
Körbenézünk a faluban és megoszthatjuk kulturális élményeinket a 
helyi közöséggel. Végezetül visszatérünk a völgybe a találkozóhelyre, 
majd visszaindulunk Sapaba.  
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Ebéd a helyi étteremben. Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat 
törzsi falu felfedezésére, H’mong etnikum hazájába. Lehetőség 
nyílik bepillantást nyerni a lakosság mindennapjaiba, ahogy a 
rizsföldeken dolgoznak állataikkal, csirkékkel, vízi bivallyal és 
csüngő hasú disznókkal. Szintén megtekinthető a franciák által 20. 
század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.   
 

 
 
Ezután az este szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat, elmerülhetünk a város esti fényeinek 
forgatagában.  Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal 
borított hegyoldalakra is néhány remek fotóért. Sapa völgye 
csodálatosan szép.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 
 
 

 
 

4. Sapa – Bac Ha - Lao Cai - Hanoi (étkezés: B/L/ szállás: vonat) 

Ma egy igazán különleges helyre megyünk! Vasárnap van és törzsi 
vásár Bac Ha-ban, kb. 3 óra autózásnyira Sapától. minden vasárnap 
délelótt – már jó pár évszázada – itt gyűlnek össze a hegyi törzsek 
hetente.  Ezért ez nem csak egy sima hétvégi piac.  
 
 
 
 

 
 
Színes törzsi karnevál is egyben, ahol a résztvevők bemutatják 
legszebb és teljesen autentikus népviseletüket. Találkozóhely, ahol 
alkalmuk van megbeszélni közös dolgaikat. Állatvásár, ahol 
százával-ezrével felvonultatják az eladó jószágokat. Kézműves 
termékvásár, ahol minden, a hegyvidék falvaiban készített kézműves 
termék megtalálható. 
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Megebédelünk a piacon egy igazi „street food” helyen és ezután a 
délután szabad. Be tudjuk barangolni a piac látnivalóit, 
elvegyülhetünk a forgatagban. Vásárolhatunk is az itteni termékekből. 
Itt nincs gagyí emléktárgy, minden kézműves termék helyben 
készített a gyakran akár 1000 éve is „üzemelő” kézműves falvakban. 
Ezzel a programmal búcsuzunk Sapa vidékétól  és visszaindulunk Lao 
Cai-ba az esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, 
mert a völgybe vezető út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 

 
5. nap: Hanoi (étkezés:-/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. Erre 
a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több mint 20 
program lehetőség!  
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S-03 SAPA FANTASZTIKUS LÁTNIVALÓI 

 
6. nap: Megérkezés Hanoiba ( szállás: Hanoi) 

 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

7. nap: Hanoi – esti vonatozás Lao Cai-ba (étkezés: B/-/- szállás: vonat) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink 
a világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész napos repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy egy napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlani olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem 
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tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. Erre a 
napra több mint 10 különleges egyéni egy napos program közül lehet választani. 
 

 Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. 
 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 
Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a 
hold is süt, fantaszikus látvány tárulhat a szemünk elé.   

 
 

8. nap: Lao Cai – Sapa – Cat Cat (étkezés: B/L/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a a felhőkbe nurkolódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Bejelentkezés a hotelba (korai bejelentkezés az előző nap 
foglaltságától függ) és a reggeli elfogyasztása a hotel éttermében.  
Reggeli után a túravezető röviden bemutatja ezt a hangulatos várost. 
Látogatás a helyi piacra, ahol találkozhatunk a lakossággal, akik 
minden nap saját készítésű portékáikat árulják tradicionális 
öltözetben.  
 
Válogathatunk helyi zöldségek közül, találhatunk bambuszból 
készült tárgyakat, természetes gyógyszereket és szuveníreket. 
Lehetőség van ismerkedésre és fotók készítésére is. 
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Ebéd a helyi étteremben. Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat 
törzsi falu felfedezésére, H’mong etnikum hazájába. Lehetőség 
nyílik bepillantást nyerni a lakosság mindennapjaiba, ahogy a 
rizsföldeken dolgoznak állataikkal, csirkékkel, vízi bivallyal és 
csüngő hasú disznókkal. Szintén megtekinthető a franciák által 20. 
század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 

 
9. Sapa – Ta Van – Lao Chai – Sapa – Lao Cai - Hanoi (étkezés: B/L/ szállás: vonat) 

Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Chai 
faluba (6 km Sapatól), amely Black H’mong hegyi törzs által lakott 
terület. Érkezéskor keresztül haladunk egy rizsföldön és Lao Cait 
elhagyva Ta Van településre érkezünk, az egyetlen olyan falu 
Sapaban, ahol Giay hegyi törzse él.  
 
Körbenézünk a faluban és megoszthatjuk kulturális élményeinket a 
helyi közöséggel. Végezetül visszatérünk a völgybe a találkozóhelyre, 
majd visszaindulunk Sapaba.  
 
 

 
Megebédelünk egy helyi étteremben és ezután a délután szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat. Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal borított hegyoldalakra is 
néhány remek fotóért. Sapa völgye csodálatosan szép. Ezzel a látvánnyal búcsuzunk a várostól és 
visszaindululunk Lao Cai-ba az esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, mert a völgybe 
vezető út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 

10. nap: Hanoi (étkezés:-/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. Erre 
a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több mint 20 
program lehetőség!  
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S-04 SAPA ÉS ÉSZAK-KELET VIETNÁM ÉS FELFEDEZÉSE 

 

 
 
 
Ez a program két gyönyörú vidék: Észak-kelet Vietmam hegyvidékeit és Sapa völgyének csodálatos tájait  
mutatja be. Néhány „must see” hely, amit meglátogatunk: 
Ha Giang, az egyik legszebb tája a trópusi hegyvidékeknek. Megmutatjuk a Dong Van-i Global Rock Plató 
mesébe illő, sziklás vidékeit; a csodás Ban Gioc vízesést, a Ba Be tó elképesztő látványát a tavat körülvevő 
őserdeivel együtt; a szinte fűggőleges sziklafalakra kapaszkodó teraszos rizsföldeket. Elmegyünk a 
hegyoldalakba vágott és szurdokok szélén kanyargó hegyi utak mentén szétszórtan fekvő évszázados kis törzsi 
falvakba, ahol a villanyvilágítás még mindig gonosz varázslatnak számít. Csodás napokat töltünk el Vietnam 
hegyi törzsei  közt, ahol még mindig a kedvesség, az egyszerű de dolgos és tisztes élet számít; ahol a törzsi 
kultúra a mai napig is érintetlenől megmaradt. És még rengeteg olyan dolgot, amit a modern világ máshol már 
gyökerestül kiirtott… 
 
Sapa hegyi törzsek által lakott vidéke Lao Cai tartományban fekszik, 350 km-re Hanoitól, közel a kínai határhoz. 
A területet a Himalája keleti nyúlványai a Hoang Lien Son hegységek uralják. Itt találhatók Vietnám 
legmagasabb csúcsai, mint például Fansipan, ami a tengerszinttől 3142 méter magasságba nyúlik, gigantikus 
méretű sűrű erdőkkel és gazdag állatvilággal.  
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1. nap: Hanoi - Ba Be tó (Étkezés: B/L/D – szállás: Pac Gnoi) 

Kora reggel indulunk Hanoiból a Ba Be Nemzeti Park felé. Az út 
eleinte a Vörös folyó deltavidékének rizsföldjei közt halad, majd 
befut Észak Hanoi egye magasabban emelkedő hegyvidékére. Ahogy 
egyre beljebb hatolunk a hegyvidékre, úgy válik az út egyre szebbé, 
a környék egyre elragadóbbá.  
 
Útközben megállunk ebédelni egy szép helyen, majd megérkezünk 
uticélunkhoz a tó partján fekvő Pac Ngoi egyik cölöplábakon álló 

vendégházához. A falu a tavat tápláló folyó partján, annak torkolatában fekszik, rizsföldekkel és meredek 
sziklás hegyoldalakkal határolt szűk kis völgyben.  
 
 

 Bejelentkezés után rövid ideig pihenünk, majd elindulunk délutáni 
programunkra, a vidék felfedezésére.  
 
Egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon és az azt 
tápláló folyón a Puong Limestone Grotto völgyein keresztül. 
Megállunk a Dau Dang vízesésnél, majd visszatérünk a faluba. Pac 
Ngoi gyönyörű fekvése, hagyományos házai és környéke remek séta 
és fotózási lehetőséget nyújt. Este vacsora a vendégházban. 
  
 

 
2. nap: Ba Be tó - Pac Bo Grotte - Cao Bang (Étkezés: B/L/D – szállás: Cao Bang) 

 

Reggeli után indulunk mai uticélunk, Cao Bang felé. Az út eleinte  
erősen göröngyös és cikkcakkos, de a látványos hegyvidéki táj a 
maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi falvaival kárpótol 
zötykölődésért. 
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Kora délután a Pac Bo Grotte van terítéken, ahova Ho Chi Minh 
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után. Innen indult az 
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.  
 
 
Késő délután érünk Cao Bang-ba. 
 
 
 
 

 
3. Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang (Étkezés: B/L/D – szállás: Cao Bang) 

Reggeli után ellátogatunk Kína és Vietnám határán található Ban 
Gioc vízeséshez, 85 km-re Cao Bang-tól. Ban Gioc Vietnám talán 
egyik legnagyobb és lenyűgözőbb vízesése. Lehetőségünk lesz 
megmártózni a jéghideg vízében vagy egyszerűen csak élvezhetjük a 
folyó másik oldalán elterülő kínai terület látványát, illetve a minket 
körülvevő természeti csodákat.  
 
Délután ellátogatunk Nguom Ngao hatalmas barlangjaiba. 
Rengeteg lenyűgöző cseppkőforma található itt. Az éjszakát Cao 
Bang-ban töltjük. 

 
 

4. nap: Cao Bang  – Meo Vac – Dong Van (Étkezés: B/L/D – szállás: Dong Van) 

Reggeli után festői útvonal visz minket Ma Pi Leng hágóján 
keresztül, ahonnan panoráma kilátás nyílik a Nho Que folyó által 
vágott völgyre. Innen Dong Van felé vesszük az irányt völgyek, 
hegyek, kis falvak és vízesések sokaságán keresztül.  
 
Ez az utazás önmagában is egy kaland, mely csodálatos és 
szenzációs tájakkal jutalmazza meg a résztvevőket.  
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Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, 
agyagból vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített 
trópusi kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban tültjük. 
 
 
 
 

 
5. nap: Dong Van –Pho Bang – Ha Giang (Étkezés: B/L/D – szállás: Ha Giang) 

 Reggeli után továbbindulunk Ha Giang-ba. Az út során első Dong 
Van egyedülálló látványt nyújtó sziklafensíkján haladunk át Lung 
Cu, a Vietnam és Kína határán álló zászlótorony felé. Megmásszuk a 
zászlóhegyet és a torony tövéből gyönyörködhetűnk a kínai 
hegyvidék és a vietnami rész gyönyörű völgyének látványában. 
Követkető állomásunk a két ország határán álló Pho Bang.  
 
 
 
 

 
Innen Ha Giang-ba vesszük az irányt, meglátogatjuk a H’mong 
király házát, a  Yen Minh kerület hegyvidékét és  Quan Ba-i 
Mennyország kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők az égbe 
meredő hegycsúcsokról és őserdő borította völgyekről.  
 
Innen érünk mai uticélunkhoz Ha Giang-hoz késő délután.  Este 
felfedezhetjük a város sok érdekes helyét, amit még nem tett tönkre a 
növekvő turista forgalom. A város Vietnam egyik legtávolabbi, a 
kínai határnál fekvő települése a Lo folyó két partján. Lakói zömét a 
helyi törzsek városba költözött tagjai teszik ki, de közigazgatási 

központ lévén, nagy a délebbról ideköltözött hivatalnok réteg is. Ez a színes fogatag, amit a környező 
nemzetiségi falvakból belátogató népek is szinesítenek, remek esti városnézési, szórakozási lehetőséget biztosít. 
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6. nap: Ha Giang – Sapa (Étkezés: B/L/D – szállás: Sapa) 

 
Kora reggel indulunk egész napos utunkra Sapa felé. Az út 
Északvietnam hegyvidékein keresztül. Bár egész nap úton leszünk, 
utatkozni biztosan nem fogunk. 
 
Szinte lehetetlen megnevezni azt a sok természeti látnivalót, 
gyönyörű hegyvidéket, a folyók által vágott szűk völgyeket, a szinte 
függőleges hegyoldalakon felfelé kapaszkodó teraszos rizsföldeket, a 
völgyekben megbújó kis falvakat. A legszebb helyeken megállunk és 
eltöltünk egy kis időt, majd továbbindulunk a következő leírhatatlan 
szépségű megálló felé.  

 
Estére érünk Sapába, a szállodába. 
 
 
 

7. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van (Étkezés: B/L/ – szállás: Sapa) 

Reggeli után egy rövid utazással folytatjuk túránkat Lao Cai faluba, 
amely fekete H’mong hegyi törzs által lakott terület.  
 
Lao Cait elhagyva Ta Van településre érkezünk, ami az egyetlen 
olyan falu Sapaban, ahol Daik hegyi törzse él. Végezetül 
visszatérünk a völgybe, majd visszaindulunk Sapaba. 
 
Szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat, 
felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk, elvegyülhetőnk Sapa esti 
szórakozási lehetőségeinek kínálatában. 
 

 
 
 

8. nap: Sapa – Hoang Lien Son - Hanoi (Étkezés: B/L/ – szállás: vonat) 
 
 

Reggeli után a rövid sétát teszünk ebben a hangulatos városban. Sapa 
hosszú és elég zavaros történelem után mára már az északi  
országrész egyik meghatározó turista központjává és üdülő városává 
vált. 
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Látogatás a helyi piacra, ahol találkozhatunk a tradicionális 
népviseletet viselő árusokkal, a hegyi helyi törzsek saját készítésű 
áruválasztékával.   
 
Válogathatunk helyi zöldségek, gyümölcsök közül, találhatunk 
bambuszból készült tárgyakat, természetes gyógyszereket és 
szuveníreket. Lehetőség van ismerkedésre és fotók készítésére is. 
Ebéd a helyi étteremben. 
 
 

 
 Délutáni kirándulásunk célpontja Sapa egyik legszebb természeti 
látványossága a  Hoang Lien Son  hegyvidék és annak koronája a Bac 
Vízesés.  Neve: az ezüst vízesés, mindent elmond az elénk táruló  
látványról. Ezt a helyet „Sapa Mennyei Kapujának” is nevezik. Nem 
méltatlanul.  
 
Délutáni kirándulásunkról visszatérünk Sapaába és kicsit pihenünk 
esti visszautunk megkezdése előtt. 
 
 
 

 
 
 

Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:00-kor 
induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. Ez a 
megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is rendelhető. 
 
Ez az út Hanoi-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 
Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a hold 
is süt, fantaszikus látvány tárulhat a szemünk elé.   
 

 
 

9. nap:Visszaérkezés Hanoi-ba (Étkezés: -/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. 
Erre a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több 
mint 20 program lehetőség!  
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S-05 SAPA ÉS FANSIPAN, TÖRZSI VASÁRNAP BAC HA-BAN 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba ( szállás: Hanoi) 
 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

2. nap: Hanoi – esti vonatozás Lao Caiba (étkezés: B/-/- szállás: vonat) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink 
a világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész napas repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy  napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlani olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem 
tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. Erre a 
napra több mint 10 különleges egyéni egy napos program közül lehet választani. 
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 Délután 6 órakor elvisszük Önt egy, a vasutállomással szembeni 
minihotelbe. Itt lehetőség van tisztálkodni és pihenni az esti indulás 
előtt.  
Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 

Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a hold is süt, fantaszikus látvány tárulhat a 
szemünk elé.   
 

3. nap: Lao Cai – Sapa – Cat Cat – Fansipan  (étkezés: B/L/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a felhőkbe burkolódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Délelőtt gyalogos túrát teszünk Cat Cat törzsi falu felfedezésére, 
H’mong etnikum hazájába. Lehetőség nyílik bepillantást nyerni a 
lakosság mindennapjaiba, ahogy a rizsföldeken dolgoznak állataikkal, 
csirkékkel, vízi bivallyal és csüngő hasú disznókkal. Szintén 
megtekinthető a franciák által 20. század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.  Ebéd egy helyi étteremben. 

 

Innen elindulunk tovább Indokína tetejére, a Fansipan csúcsára. 3143 
méteres magasságával a Fansipan hegy csúcsa az egész Indokínai 
félsziget legmagasabb pontja. A Sapától 30 km-re délkeletre fekvő 
hegység egész évben remek kirándulóhely. Azt mondják, 
szeptembertől áprilisig a legszebb.  A helyben nincs semmi különös. 
Egyszerűen csak gyönyörű és azért kell megmászni, mert ott van. 
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Autóval megyünk a Muong Hoa völgyéből induló és a csúcs alatt 
vagy 150 méterre végződő kabinos felvonóig. Amit a függő kabinból 
látni lehet, az igazán különleges. Először Sapa völgyei, teraszos 
rizsföldjei fölött haladunk el, majd a hegyeket borító erdők felett 
lebegünk tova. Végül megérkezünk és lábunk előtt terül el az egész 
Fansipán hegység. 
 
 

 
 
Innen gyalog folytatjuk a csúcstámadást. az út megtén gyönyörű kilátóhelyek, kis 
templomok és szentélyek sorakoznak. Kényelmes, de kapaszkodós gyalogúton, 
600 lépcsőn jutunk fel a csúcsra. Kkapaszkodás helyett siklóval is eljuthatunk a 
csúcsra. Itt eltöltünk egy órát, majd visszaindulunk a csodálatos természeti 
látványok között a felvonóhoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezután az este szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat, elmerülhetünk a város esti fényeinek 
forgatagában.  Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal 
borított hegyoldalakra is néhány remek fotóért. Sapa völgye 
csodálatosan szép.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 
 
 

 
 

4. Sapa – Bac Ha - Lao Cai - Hanoi (étkezés: B/L/ szállás: vonat) 

Ma egy igazán különleges helyre megyünk! Vasárnap van és törzsi 
vásár Bac Ha-ban, kb. 3 óra autózásnyira Sapától. minden vasárnap 
délelótt – már jó pár évszázada – itt gyűlnek össze a hegyi törzsek 
hetente.  Ezért ez nem csak egy sima hétvégi piac.  
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Színes törzsi karnevál is egyben, ahol a résztvevők bemutatják 
legszebb és teljesen autentikus népviseletüket. Találkozóhely, ahol 
alkalmuk van megbeszélni közös dolgaikat. Állatvásár, ahol 
százával-ezrével felvonultatják az eladó jószágokat. Kézműves 
termékvásár, ahol minden, a hegyvidék falvaiban készített kézműves 
termék megtalálható. 
 
 
 
 

 
Megebédelünk a piacon egy igazi „street food” helyen és ezután a 
délután szabad. Be tudjuk barangolni a piac látnivalóit, 
elvegyülhetünk a forgatagban. Vásárolhatunk is az itteni termékekből. 
Itt nincs gagyí emléktárgy, minden kézműves termék helyben 
készített a gyakran akár 1000 éve is „üzemelő” kézműves falvakban. 
Ezzel a programmal búcsuzunk Sapa vidékétól  és visszaindulunk Lao 
Cai-ba az esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, 
mert a völgybe vezető út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 

 
Visszaindulunk Lao Cai-ba az esti vonathoz. 
 
 
 

5. nap: Hanoi (étkezés:-/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. Erre 
a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több mint 20 
program lehetőség!  
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S-03 SAPA “+”, A FANSIPAN ÉS TÖRZSI VASÁRNAP BAC HA-BAN 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba (étkezés: -/-/-  szállás: Hanoi) 
 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

2. nap: Ganoi – éjszakai vonta út Lao Cai-ba (étkezés: B/-/- szállás: vonat) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink 
a világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész napas repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy  napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlani olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem 
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tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. Erre a 
napra több mint 10 különleges egyéni egy napos program közül lehet választani. 
 

 Délután 6 órakor elvisszük Önt egy, a vasutállomással szembeni 
minihotelbe. Itt lehetőség van tisztálkodni és pihenni az esti indulás 
előtt.  
Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy egész 
éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala végighalad 

Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk van és a hold is süt, fantaszikus látvány tárulhat a 
szemünk elé.   
 

3. nap: Lao Cai – Sapa – Ta Van- Lao Chai - Cat Cat (étkezés: B/D/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a felhőkbebnurkolódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Chai 
faluba (6 km Sapatól), amely Black H’mong hegyi törzs által lakott 
terület. Érkezéskor keresztül haladunk egy rizsföldön és Lao Cait 
elhagyva Ta Van településre érkezünk, az egyetlen olyan falu 
Sapaban, ahol Giay hegyi törzse él.  
 
Körbenézünk a faluban és megoszthatjuk kulturális élményeinket a 
helyi közöséggel. Végezetül visszatérünk a völgybe a találkozóhelyre, 
majd visszaindulunk Sapaba.  
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Ebéd a helyi étteremben. Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat 
törzsi falu felfedezésére, H’mong etnikum hazájába. Lehetőség 
nyílik bepillantást nyerni a lakosság mindennapjaiba, ahogy a 
rizsföldeken dolgoznak állataikkal, csirkékkel, vízi bivallyal és 
csüngő hasú disznókkal. Szintén megtekinthető a franciák által 20. 
század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.   
 

 
 
Ezután az este szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat, elmerülhetünk a város esti fényeinek 
forgatagában.  Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal 
borított hegyoldalakra is néhány remek fotóért. Sapa völgye 
csodálatosan szép.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 
 
 

 
4. Sapa – Fansipan – (étkezés: B/L/- szállás: Sapa) 

Reggeli után kijelentkezünk és elindulunk Indokína tetejére, a 
Fansipan csúcsára. 3143 méteres magasságával a Fansipan hegy 
csúcsa az egész Indokínai félsziget legmagasabb pontja. A Sapától 
30 km-re délkeletre fekvő hegység egész évben remek kirándulóhely. 
Azt mondják, szeptembertől áprilisig a legszebb.  A helyben nincs 
semmi különös. Egyszerűen csak gyönyörű és azért kell megmászni, 
mert ott van. 

  

Autóval megyünk a Muong Hoa völgyéből induló és a csúcs alatt 
vagy 150 méterre végződő kabinos felvonóig. Amit a függő kabinból 
látni lehet, az igazán különleges. Először Sapa völgyei, teraszos 
rizsföldjei fölött haladunk el, majd a hegyeket borító erdők felett 
lebegünk tova. Végül megérkezünk és lábunk előtt terül el az egész 
Fansipán hegység. 
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Innen gyalog folytatjuk a csúcstámadást. az út megtén gyönyörű kilátóhelyek, kis 
templomok és szentélyek sorakoznak. Kényelmes, de kapaszkodós gyalogúton, 
600 lépcsőn jutunk fel a csúcsra. Kkapaszkodás helyett siklóval is eljuthatunk a 
csúcsra. Itt eltöltünk egy órát, majd visszaindulunk a csodálatos természeti 
látványok között a felvonóhoz.  
 
Ezzel a látvánnyal búcsuzunk a Sapa régiótól és visszaindulunk Lao Cai-ba az 
esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, mert a völgybe vezető 
út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 
 
 
 

 
 
Ezután az este szabad. Folytathatjuk az esti barangolást Sapában. 
Szombat este lévén a város 100%-on pörög. Be tudjuk barangolni 
Sapa érdekes látnivalóit, a piacokat, színes kis utcákat, 
elmerülhetünk a város esti fényeinek forgatagában.  Fel tudunk 
kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal borított hegyoldalakra is 
néhány remek fotóért. Sapa völgye csodálatosan szép.  Az éjszakát 
Sapa hoteljében töltjük. 
 

 
 

5. Sapa – Bac Ha - Lao Cai - Hanoi (étkezés: B/L/ szállás: vonat) 

Ma egy igazán különleges helyre megyünk! Vasárnap van és törzsi 
vásár Bac Ha-ban, kb. 3 óra autózásnyira Sapától. minden vasárnap 
délelótt – már jó pár évszázada – itt gyűlnek össze a hegyi törzsek 
hetente.  Ezért ez nem csak egy sima hétvégi piac.  
 
 
 
 
 
Színes törzsi karnevál is egyben, ahol a résztvevők bemutatják 
legszebb és teljesen autentikus népviseletüket. Találkozóhely, ahol 
alkalmuk van megbeszélni közös dolgaikat. Állatvásár, ahol 
százával-ezrével felvonultatják az eladó jószágokat. Kézműves 
termékvásár, ahol minden, a hegyvidék falvaiban készített kézműves 
termék megtalálható. 
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Megebédelünk a piacon egy igazi „street food” helyen és ezután a 
délután szabad. Be tudjuk barangolni a piac látnivalóit, 
elvegyülhetünk a forgatagban. Vásárolhatunk is az itteni termékekből. 
Itt nincs gagyí emléktárgy, minden kézműves termék helyben 
készített a gyakran akár 1000 éve is „üzemelő” kézműves falvakban. 
Ezzel a programmal búcsuzunk Sapa vidékétól  és visszaindulunk Lao 
Cai-ba az esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, 
mert a völgybe vezető út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 

 
Visszaindulunk Lao Cai-ba az esti vonathoz. 
 
 
 

6. nap: Hanoi (étkezés:-/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. Erre 
a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több mint 20 
program lehetőség!  
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S-07 SAPA LEGJAVA TÖRZSI HÉTVÉGÉVEL 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba ( szállás: Hanoi) 
 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. 
A nap hátralévő részében szabadidő.  
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. 
Utána  sétálni, vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni 
Vietnam konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből 
nyújtunk egy kis ismerkedő összeállítást. Javasolni fogunk 
mindenkinek valami olyat, ami a kedvére való lehet. 
 
 
 

 
Vacsora után jó program lehet Hanoi 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. Aztán egy jó kis beszélgetést, a repülőút fáradalmainak 
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 

 
 
 

 
 

2. nap: Hanoi – esti vonatozás Lao Caiba (étkezés: B/-/- szállás: vonat) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink 
a világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész napas repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

És a végső érv: Hanoi nem egy  napos „megnézzük és kipipáljuk ” 
város. Körutunkon sincs idő arra, hogy legalább egy kis részét 

megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, hogy tudunk ajánlani 
olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem tudtunk beilleszteni 
körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. Erre a napra több mint 10 
különleges egyéni egy napos program közül lehet választani. 
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 Délután 6 órakor elvisszük Önt egy, a vasutállomással szembeni 
minihotelbe. Itt lehetőség van tisztálkodni és pihenni az esti indulás 
előtt.  
Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-
kor induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
Ez a megoldás is nagyon kényelmes, de kétágyas hálófülke is 
rendelhető. Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás 
valahol Európában. Az út ugyan csak 350 kilométer, mégis egy 
egész éjszakás út. A vonat kanyargós, hegyvidéki útvonala 
végighalad Észak-Vietnam legszebb hegyvidékein. Ha szerencsénk 

van és a hold is süt, fantaszikus látvány tárulhat a szemünk elé.   
 

3. nap: Lao Cai – Sapa – Cat Cat – Fansipan  (étkezés: B/L/- szállás Sapa) 

Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  Ez az út sem semmi! A 
kanyargós szerpentin egyre magasabbra kapaszkodik a hegyek 
oldalán és a  napfelkelte a felhőkbe burklódzó völgyek felett nem 
mindennapi látvány. Meg is állunk útközben néhány fotót készíteni.   
 
 
 
 
 

 
Délelőtt gyalogos túrát teszünk Cat Cat törzsi falu felfedezésére, 
H’mong etnikum hazájába. Lehetőség nyílik bepillantást nyerni a 
lakosság mindennapjaiba, ahogy a rizsföldeken dolgoznak állataikkal, 
csirkékkel, vízi bivallyal és csüngő hasú disznókkal. Szintén 
megtekinthető a franciák által 20. század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.  Ebéd egy helyi étteremben. 

 

Innen elindulunk tovább Indokína tetejére, a Fansipan csúcsára. 3143 
méteres magasságával a Fansipan hegy csúcsa az egész Indokínai 
félsziget legmagasabb pontja. A Sapától 30 km-re délkeletre fekvő 
hegység egész évben remek kirándulóhely. Azt mondják, 
szeptembertől áprilisig a legszebb.  A helyben nincs semmi különös. 
Egyszerűen csak gyönyörű és azért kell megmászni, mert ott van. 
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Autóval megyünk a Muong Hoa völgyéből induló és a csúcs alatt 
vagy 150 méterre végződő kabinos felvonóig. Amit a függő kabinból 
látni lehet, az igazán különleges. Először Sapa völgyei, teraszos 
rizsföldjei fölött haladunk el, majd a hegyeket borító erdők felett 
lebegünk tova. Végül megérkezünk és lábunk előtt terül el az egész 
Fansipán hegység. 
 
 

 
 
Innen gyalog folytatjuk a csúcstámadást. az út megtén gyönyörű kilátóhelyek, kis 
templomok és szentélyek sorakoznak. Kényelmes, de kapaszkodós gyalogúton, 
600 lépcsőn jutunk fel a csúcsra. Kkapaszkodás helyett siklóval is eljuthatunk a 
csúcsra. Itt eltöltünk egy órát, majd visszaindulunk a csodálatos természeti 
látványok között a felvonóhoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezután az este szabad. Be tudjuk barangolni Sapa érdekes látnivalóit, 
a piacokat, színes kis utcákat, elmerülhetünk a város esti fényeinek 
forgatagában.  Fel tudunk kapaszkodni az üdülőkkel, szállodákkal 
borított hegyoldalakra is néhány remek fotóért. Sapa völgye 
csodálatosan szép.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
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4. Sapa – Can Cau - Bac Ha (étkezés: B/-/D szállás: Bac Ha) 

Ez a nap szombat, a törzsi hétvége kezdete. Reggeli után indulunk 
Sapából egy legalább 4 órás útra Can Cau-ba, a Hmong kisebbség 
által lakott faluba. Az út hossza ismert, de az, hogy mennyi idő kell a 
megtételéhez, nem becsülhető meg előre. Végigmegyünk azokon a 
helyoldalba vágott utakon, ahol a Sapa környékéról az Interneten 
látható eszméletlenül szép képek készültek. sok helyen megállunk és 
fényképezünk.  
 
 

 
 

A hétvégi vásárokon gyűlnek össze a környékbeli hegyeket-
völgyeket benépesító Hmong (Miao) nép különböző törzsei. Laknak 
errefelé fehér, fekete, vörös hmongok és egyéb törzsek is. A 
szombati Can Cau-i törzsi vásár igazi fénypontja azonban a Virág 
Hmongok színes népviselete. A törzsek már vagy 2000 éve ismertek, 
mint a Sárga folyó vidékének lakosai Kínában. 2000 év azonban 
nagy idő, ezért a törzsek vándorlásuk során eljutottak Vietnamba, 
Laoszba és Thaiföld északi részére is. Magukkal hozták kultúrájukat, 
ami ma is él és mindennapi életük meghatározója.  Az említett Virág 
Hmong törzs asszonyainak virágmintás selyem hímzésekre épülő 

ünnepi ruhája annyira döbbenetesen szép és elegáns, hogy erről kapták ma ismert nevüket is. 
 

Az egész napos élményvadászat után Bac Ha városába megyünk. 
Bejelentkezünk a szállodába, megvacsorázunk, aztán irány a város 
esti-ékszakai élete. Bac Ha egy nagyon érdekes, igazi észak-vietnami 
város. A Virág Hmong terület fővárosa. Nem egy turistás vidék, ezért 
minden amit itt láthatunk "igazi" és élő vidéki Vietnam. Nagyon 
érdekes az erős francia építészeti hatásokat tükröző óváros. Nem 
véletlen ez a még ma is látható hatás. Ezen a környéken próbáltak a 
franciák létrehozni egy vazallus Hmong királyságot az 
ópiumtermesztésre alapozva. Ma már csak a több generációs 
lélekpusztítás néhány titkos ültetvénye és Bac Ha izgalmas belvárosa 

maradt utánuk emlékül. 
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5. Bac Ha – Lao Cai – Hanoi (étkezés: B/L/-  szállás: vonat) 

 
Ma egy igazán különleges helyen vagyunk. Reggeli után belevetjük 
magunkat, a már jó pár évszázada minden vasárnap megtartott, törzsi 
vásár forgatagába. A szombati Can Cau-i "kulturális előkészítő" után 
már nagyon komolyan el tudunk vegyülni, remek képeket tudunk 
készíteni. A vasárnapi vásár Bac Ha-ban nem csak egy sima hétvégi 
piac…  
 
 
 
Színes törzsi karnevál is egyben, ahol a résztvevők bemutatják 
legszebb és teljesen autentikus népviseletüket. Találkozóhely, ahol 
alkalmuk van megbeszélni közös dolgaikat. Állatvásár, ahol 
százával-ezrével felvonultatják az eladó jószágokat. Kézműves 
termékvásár, ahol minden, a hegyvidék falvaiban készített kézműves 
termék megtalálható. 
 
 
 
 

 
Megebédelünk a piacon egy igazi „street food” helyen és ezután a 
délután szabad. Be tudjuk barangolni a piac látnivalóit, 
elvegyülhetünk a forgatagban. Vásárolhatunk is az itteni termékekből. 
Itt nincs gagyí emléktárgy, minden kézműves termék helyben 
készített a gyakran akár 1000 éve is „üzemelő” kézműves falvakban. 
Ezzel a programmal búcsuzunk Sapa vidékétól  és visszaindulunk 
Lao Cai-ba az esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk 
fotózni, mert a völgybe vezető út a délutáni napfényben is elbűvölő. 
 
 

 
Visszaindulunk Lao Cai-ba az esti vonathoz. 
 

6. nap: Hanoi (étkezés:-/-/- szállás: -) 

Reggel óra 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre. Erre 
a napra is sok érdekes, kiegészítő programot tudunk javasolni.  Csak Hanoiban és a környéken több mint 20 
program lehetőség!  
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