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TARTALOMJEGYZÉK 
V.: 2017.05.24. 

 
 

Út, program megnevezése oldal 
Tartalomjegyzék 1 
Vietnam magyarul (is…) 2 
Körutak 3 
 - Vietnamm kincsei   3 
 - Vietnam tájai és népei 4 
 - Vietnam és Kambodzsa kincsei 5 
 - Vietnam és Kambodzsa tájai és népei 6 
Extra napok Hanoiban - a Halong öböl és Haiphong 7 
 - Hanoi utcái és piacai - a hanoi életstílus 8 
 - Hanoi farmvidéke - falusi felfedezőprogram 8 
 - Hanoi kézműves falvai - Vietnam népművészete 9 
 - Duong Lam - az 1200 éves tégla falu 9 
Ninh Binh és Trang An - a természet csodái 10 
Halong öböl hajókirándulás - 2 nap és 1 éjszaka 10 
A Halong öböl hajókirándulás - 4 nap és 2 éjszaka 11 
 A Phong Nha Ke Bang Nemzeti Park 12 
 - Phong Nha Ke Bang - a barlangi királyság 13 
 - A barlangi királyság és az elhagyott völgy 13 
Középvietnam  14 
 - A középvietnami felfőld - kalandprogram 15 
Délvietnam és a Mekong folyó 16 
 -  Saigon és a Mekong Delta  17 
 - Saigon és a Mekong - hajóuttal Phnom Penh-be 17 
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VIETNAM MAGYARUL (IS…) 

 

 
 

Vietnami és indokínai körútjaink magja a Vietnam kincsei kiscsoportos körút. A körút végigvezet Vietnam 
legszebb tájain. Hanoiból indul, eljut a szépséges Halong öbölbe. Ezután Közép-Vietnam ősi városai, Hue, Hoi 
An, Danang következnek. A végén bejárjuk a Mekong deltát, Saigon környékét és Can Tho városát. 

 Erre az útra fűzhetők fel további körútjaink egyedi programjaink, nyaralásaink. Nemcsak Vietnamban, de 
Kambodzsában, Laoszban és Thaiföldön is.Például:  az út elejére Észak-Vietnam mesés hegyvidéki tájait 
bemutató utak. Akár több is egymás után. Szabadon összeállíthat akár egy 3-4 hetes indokínai (Vietnam-
Kambodzs-Laosz-Thaiföld) óriáskörutat is, a végén remek nyaralással. És ez még csak a kezdet… Csatolhat 
ehhez az úthoz minden egyéb programot, amit mi csak ajánlani tudunk.   

Ezért aztán a körutak inkább csak étvágygerjesztők. A tervezett időpontokhoz sem kötelező ragaszkodni. 
Igény esetén bármelyik út, program, bármikor indítható. Természetesen magyar és angol nyelven egyaránt.  
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VIETNAM KINCSEI - KISCSOPORTOS KÖRÚT 

 
Körutunk Hanoiból indul az alábbi időpontokban. Javasoljuk, hogy egy vagy két nappal a körút indulása 
előtt már érkezzen meg Hanoiba, a nemzetközi járat menetrendjétől függően. A körút indulása 4 főtől 
garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/Vietnamkincseinagykorut2017-18.pdf 
 

 

Tervezett indulás napja Hanoiból 

2017 2018 
2017. Szeptember 25. 2018. Január 20. 
2017. Október 25. 2018. Február 3. 
2017. November 20. 2018. Március 12. 
2017. December 9. 2018. Április 9. 
2017. December 30.  

Egyéni indulási dőpont és magántúra:  Kérjen árajánlatot! 

 
 

VIETNAM KINCSEI 11 NAP - 2017-18 

Csoportméret 
Csoportméret - alapár*/fő USD-ben 

2-3 fő 4  - 16 fő Egyágyas felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 
Kérjen egyedi 

ajánlatot! 

1260 330 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel** 1430 330 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 1490 330 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, szállásokat reggelivel, belső repülőjegyeket, belépőket, a 
vietnami beutazáshoz szükséges meghívólevelet. Nem tartalmazza a nemzetközi repülőjegyeket, a vietnami vízum költségeit, személyi 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
 
**Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel, budapesti vagy bécsi indulással. Kiegészítő költség: a csoportvezető 
nemzetközi repülőjegye.  
 
***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
Kiegészítő „szabászati” költségek: Az út nagyon rugalmas, lehet kiegészítéseket, további napokat, napi programváltoztatásokat, zárt 
csoportot, egyéni indulási időpontot is kérni. Ebben az esetben az ár egyedi, külön árajánlat készül. 
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VIETNAM TÁJAI ÉS NÉPEI - KISCSOPORTOS KÖRÚT 
 

Körutunk Hanoiból indul az alábbi időpontokban. Javasoljuk, hogy egy vagy két nappal a körút indulása 
előtt már érkezzen meg Hanoiba, a nemzetközi járat menetrendjétől függően. A körút indulása 4 főtől 
garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/Vietnamtajaiesnepeioriaskorut2017-18.pdf 
 

 
 

Tervezett indulás napja Hanoiból 

2017 2018 
2017. Szeptember 16. 2018. Március 3. 
2017. Október 16. 2018. Március 31. 
2017. November 11.  

Egyéni indulási dőpont és magántúra:  Kérjen árajánlatot! 

 
 
 
 

VIETNAM TÁJAI és NÉPEI 20 NAP - 2017-18 

Csoportméret 
Csoportméret - alapár*/fő USD-ben 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 - 16 
fő 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* Kérjen 
egyedi 

ajánlatot! 

2090 2040 1985 1970   485 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel** 2490 2410 2320 2180   485 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 2550 2470 2380 2240 2195 485 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, szállásokat reggelivel, belső repülőjegyeket, belépőket, a 
vietnami beutazáshoz szükséges meghívólevelet. Nem tartalmazza a nemzetközi repülőjegyeket, a vietnami vízum költségeit, személyi 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
 
**Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel, budapesti vagy bécsi indulással. Kiegészítő költség: a csoportvezető 
nemzetközi repülőjegye.  
 
**** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
Kiegészítő „szabászati” költségek: Az út nagyon rugalmas, lehet kiegészítéseket, további napokat, napi programváltoztatásokat, zárt 
csoportot, egyéni indulási időpontot is kérni. Ebben az esetben az ár egyedi, külön árajánlat készül. 
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VIETNAM ÉS KAMBODZSA KINCSEI - KISCSOPORTOS KÖRÚT 
 

Körutunk Hanoiból indul az alábbi időpontokban. Javasoljuk, hogy egy vagy két nappal a körút indulása 
előtt már érkezzen meg Hanoiba, a nemzetközi járat menetrendjétől függően. A körút indulása 4 főtől 
garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/VietnamesKambodzsakincseinagykorut2017-18.pdf 
 

 
 

Tervezett indulás napja Hanoiból 

2017 2018 
2017. Szeptember 25. 2018. Január 20. 
2017. Október 25. 2018. Február 3. 
2017. November 20. 2018. Március 12. 
2017. December 9. 2018. Április 9. 
2017. December 30.  

Egyéni indulási dőpont és magántúra:  Kérjen árajánlatot! 

 
 

VIETNAM éss KAMODZSA KINCSEI 17 NAP - 2017-18 

Csoportméret 
Csoportméret - alapár*/fő USD-ben 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 - 16 
fő 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* Kérjen 
egyedi 

ajánlatot! 

2398 2270 2136 2074   440 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel** 2568 2568 2306 2244   440 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 2628 2500 2366 2304 2350 440 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, szállásokat reggelivel, belső repülőjegyeket, belépőket, a 
vietnami beutazáshoz szükséges meghívólevelet. Nem tartalmazza a nemzetközi repülőjegyeket, a vietnami vízum költségeit, személyi 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
 
**Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel, budapesti vagy bécsi indulással. Kiegészítő költség: a csoportvezető 
nemzetközi repülőjegye.  
 
**** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
Kiegészítő „szabászati” költségek: Az út nagyon rugalmas, lehet kiegészítéseket, további napokat, napi programváltoztatásokat, zárt 
csoportot, egyéni indulási időpontot is kérni. Ebben az esetben az ár egyedi, külön árajánlat készül. 
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VIETNAM ÉS KAMBODZSA TÁJAI ÉS NÉPEI 
KISCSOPORTOS KÖRÚT 

Körutunk Hanoiból indul az alábbi időpontokban. Javasoljuk, hogy egy vagy két nappal a körút indulása 
előtt már érkezzen meg Hanoiba, a nemzetközi járat menetrendjétől függően. A körút indulása 4 főtől 
garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/VietnamesKambodzsatajaiesnepeioriaskorut2017-18.pdf 
 

 

Tervezett indulás napja Hanoiból 

2017 2018 
2017. Szeptember 16. 2018. Március 3. 
2017. Október 16. 2018. Március 31. 
2017. November 11.  

Egyéni indulási dőpont és magántúra:  Kérjen árajánlatot! 

 
 
 
 
 

VIETNAM és Kambodzsa Tájai és Népei 26 NAP - 2017-18 

Csoportméret 

Csoportméret - alapár*/fő USD-ben 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 
15 - 
16 

fő*** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* Kérjen 
egyedi 

ajánlatot! 

3228 3050 2861 2784   585 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel** 3298 3220 3031 2954   585 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 3488 3380 3156 3054 3055 585 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, szállásokat reggelivel, belső repülőjegyeket, belépőket, a 
vietnami beutazáshoz szükséges meghívólevelet. Nem tartalmazza a nemzetközi repülőjegyeket, a vietnami vízum költségeit, személyi 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
 
**Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel, budapesti vagy bécsi indulással. Kiegészítő költség: a csoportvezető 
nemzetközi repülőjegye.  
 
**** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
Kiegészítő „szabászati” költségek: Az út nagyon rugalmas, lehet kiegészítéseket, további napokat, napi programváltoztatásokat, zárt 
csoportot, egyéni indulási időpontot is kérni. Ebben az esetben az ár egyedi, külön árajánlat készül. 
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EXTRA NAPOK HANOIBAN – A HALONG ÖBÖL 
 

Hanoi extra napjaink nem csak a programok árát, de a kiegészítő éjszaka árát is tartamazzák Hanoi bázis 
szállodánkban. A programok Hanoiból indulnak és oda is térnek vissza a program befejezése után.  
 
A Halong – Haipomg programok  többnaposak és teljes ellátást tartalmaznak luxus kategóriás szállodahajón, 
magántranszferrel. 
 
A programok magyar nyelvű indulása 4 főtől garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://vietnamiut.hu/downloadables/hanoihalongtranganhaiphong-2017-18.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ezek az extra napok és program blokkok remek kiegészítői lehetnek  a Hanoi tartózkodásnak. Meg lehet 
“fűszerezni” velük a dolgot. Egy típus program során nincs lehetőségünk a minket különlegesen érdeklő 
témák beható és egyéni megismerésére. Pedig ilyen van bőven a városban, de a környékén is.  

Állítsa össze hanoi tartózkodását a saját érdeklődése, ideje szerint!  

 
 
  

Tervezett indulás napja HANOI-ból 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! 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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HANOI UTCÁI ÉS PIACAI – A HANOI ÉLETSTÍLUS 
 
 

EXTRA NAP HANOIBAN - HANOI UTCÁI ÉS PIACAI 1 NAP 1 ÉJSZAKA  

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 102 85 80 75 20   35 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 113 91 85 82 77   35 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 130 99 91 85 78 73 35 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven,a kiegészítő szállást (1 éjszaka) reggelivel, a privát transzfert a 
program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező 
fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezető éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
 

 
HANOI FARMVIDÉKE  – FALUSI FELFEDEZŐ PROGRAM 

 
EXTRA NAP HANOIBAN - HANOI FARMVIDÉKE 1 nap 1 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 93 74 69 66 63   35 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 102 79 73 69 64   35 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 116 86 78 72 72 62 35 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven,a kiegészítő szállást (1 éjszaka) reggelivel, a privát transzfert a 
program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező 
fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezető éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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HANOI KÉZMŰVES FALVAI – VIETNAM NÉPMŰVÉSZETE 
 

Extra nap Hanoiban - Kézműves falvak 1 nap 1 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 106 88 83 81 76   35 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 115 92 86 83 78   35 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 145 112 104 98 91 85 35 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a kiegészítő szállást (1 éjszaka) reggelivel, a privát transzfert 
a program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező 
fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezető éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő kölltség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 

 
 

DUONG LAM  – AZ 1200 ÉVES TÉGLA FALU 
 

Extra nap Hanoiban - DUONG LAM AZ 1200 ÉVES FALU 1 nap 1 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 103 87 82 80 77   35 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 115 93 87 84 78   35 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 132 101 93 88 81 76 35 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a kiegészítő szállást (1 éjszaka) reggelivel, a privát transzfert 
a program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező 
fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezető éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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NINH BINH ÉS TRANG AN  – A TERMÉSZET CSODÁI 
 
 

Extra nap Hanoiban - NINH BINH és TRANG AN 1 nap 1 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől*** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 130 108 101 99 93   35 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel** 142 113 105 102 95   35 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 165 124 114 106 98 92 35 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a kiegészítő szállást (1 éjszaka) reggelivel, a privát transzfert 
a program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállodai felárakat és kötelező 
fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 
 
 

A HALONG ÖBÖL – 2 NAP 1 ÉJSZAKA – HAJÓKIRÁNDULÁS 
 
 

A HALONG ÖBÖL és a DEN DO TEMPLOM 2 nap 1 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 350 298 288 277 273   70 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 376 311 298 284 278   70 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 426 318 318 296 285 320 70 
 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a kiegészítő hajós szállást (1 éjszaka) teljes ellátással, a privát 
transzfert a program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és 
kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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A HALONG ÖBÖL – 3 NAP 2 ÉJSZAKA – HAJÓKIRÁNDULÁS 
 
 

A HALONG ÖBÖL, HAIPHONG és a DEN DO TEMPLOM 3 nap 2 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár***** 

Angol idegenvezetéssel* 535 468 455 440 436   110 

Magyarul beszélő helyi idegenvezetővel*** 572 488 471 450 443   110 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel**** 695 529 512 476 458 433 110 
 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a kiegészítő hajós szállást (1 éjszaka) teljes ellátással, a privát 
transzfert a program során. Nem tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és 
kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Helyi magyar idegenvezetővel: magyarul beszélő, hivatásos vietnami idegenvezetővel, ha elérhető az adott indulási időpontban.  
****Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha amMagyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Hanoiban, akkor a 
Hanoiba történő eljutás költsége a kiegészítő kölltség. 
 ***** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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PHONG NHA KE BANG – A BARLANGI KIRÁLYSÁG 
 

A barlangi királyságba – a világ egyik legszebb cseppkőbarlang vidékére - vezető  program blokkjaink nem 
csak a programok árát, kiegészítő éjszakák árát is tartamazzák. A programok Dong Hoi-ból indulnak és Hue-
ban végződnek a program befejezése után.  
 
A programok magyar nyelvű indulása 4 főtől garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/phong-nha-ke-bang-quang-tri-hue-2017-18.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ezek az extra napok és program blokkok remek kiegészítői lehetnek a vietnami tartózkodásnak. Meg 
lehet “fűszerezni” velük a dolgot. Egy típus program során nincs lehetőségünk a minket különlegesen 
érdeklő témák beható és egyéni megismerésére. Pedig ilyen van bőven Vietnam hegyvidékein. A 
természet itt csodálatos, a több száz barlang, ezer éves kultúra nyomai mindenhol előbukkannak.  

Állítsa össze hanoi tartózkodását a saját érdeklődése, ideje szerint!  

  

Tervezett indulás napja DONG HOI-ból 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! 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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PHONG NHA KE BANG – A BARLANGI KIRÁLYSÁG 

 
 

PHONG NHA KE BANG NEMZETI PARK - 3 nap 2 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől*** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 395 335 318 299 290   70 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 485 380 350 320 305 290 70 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a belépőket, a kiegészítő szállásokat (2 éjszaka) a 
programban megadott étkezéseket, a privát transzfert a program során, hajós kirándulásokat.  Nem tartalmazza a személyi költségeket, 
az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezető éppen nem tartózkodik Dong Hoi-bani, akkor 
az oda történő eljutás költsége a kiegészítő kölltség. 
 **** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 

 
A BARLANGI KIRÁLYSÁG ÉS AZ ELHAGYOTT VÖLGY 

KALANDPROGRAM 
 
 

PHONG NHA KE BANG NEMZETI PARK - 4 nap 3 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől*** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 480 420 405 388 380   85 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 610 485 455 419 405 380 85 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a belépőket, a kiegészítő szállásokat (2 éjszaka) a 
programban megadott étkezéseket, a privát transzfert a program során, hajós kirándulásokat.  Nem tartalmazza a személyes 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Dong Hoi-ban, akkor 
az oda történő  eljutás költsége a kiegészítő kölltség. 
 **** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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KÖZÉPVIETNAM ÉS A FELFÖLD - KALANDPROGRAM 

 
Középvietnami  program blokkjaink nem csak a programok árát, kiegészítő éjszakák árát is tartamazzák. A 
programok Hoi An-ból indulnak és valamelyik helyi reptéren végződnek a program befejezése után.  
 
A programok magyar nyelvű indulása 4 főtől garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/kozepviatnami-felfold-kalandprogram-2017-2018.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ezek az extra napok és program blokkok remek kiegészítői lehetnek a vietnami tartózkodásnak. Meg 
lehet “fűszerezni” velük a dolgot. Egy típus program során nincs lehetőségünk a minket különlegesen 
érdeklő témák beható és egyéni megismerésére. Pedig ilyen van bőven Közép-Vietnamban. A természet 
itt csodálatos, a több ezer éves kultúra nyomai mindenhol előbukkannak. A terület lakói “igazi” hegyi 
törzsek.   

Állítsa össze hanoi tartózkodását a saját érdeklődése, ideje szerint!  

  

Tervezett indulás napja HOI AN-ból 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! 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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A KÖZÉPVIETNAMI FELFÖLD - KALANDPROGRAM 

 
 

A KÖZÉPVIETNAMI FELFÖLD  Kalandprogram - 5 nap 4 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 - 5 fő 6 fő Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 705 560 480 70 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 815 615 515 70 

 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a belépőket, a kiegészítő szállásokat (4 éjszaka) a 
programban megadott étkezéseket, a privát transzfert a program során, hajós kirándulásokat.  Nem tartalmazza a személyei 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetlege szállás felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 6 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Hoi An-ban, akkor az 
oda t9rténő eljutás költsége a kiegészítő kölltség. 
 **** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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DÉL VIETNAM ÉS A MEKONG FOLYÓ 
 

Délvietnami program blokkjaink nem csak a programok árát, de a Ho Chi minh City beli kiegészítő éjszakák 
árát is tartamazzák Saigon –i bázis szállodánkban. A programok Ho Chi Minh Xity-ből (Saigonból) indulnak 
és oda is térnek vissza a program befejezése után.  
 
A Mekong hajóút Kambodzsában, Phom Penh-ben végződik. Remek kiegészítő lehet azoknak, akik a 
vietnami körutat Kambodzsában akarják folytatni – magán úton. 
 
A programok magyar nyelvű indulása 4 főtől garantált. Az út részletes katalógusa itt tölthető le:  
 
http://vietnamiut.hu/downloadables/saigonmekongdelta-2017-18.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ezek az extra napok és program blokkok remek kiegészítői lehetnek a vietnami tartózkodásnak. Meg 
lehet “fűszerezni” velük a dolgot. Egy típus program során nincs lehetőségünk a minket különlegesen 
érdeklő témák beható és egyéni megismerésére. Pedig ilyen van bőven délen, az évezredek óta lakott 
Mekong Deltában és Saigon városában is.  

Állítsa össze hanoi tartózkodását a saját érdeklődése, ideje szerint!  

  

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! 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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A SAIGON ÉS A MEKONG DELTA – 5 NAP 
 
 

DÉLVIETNAM és a MEKONG DELTA 5 nap 4 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 515 405 385 360 350   120 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 635 465 430 390 370 400 120 
 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a belépőket, a kiegészítő szállásokat (4 éjszaka) a 
programban megadott étkezéseket, a privát transzfert a program során, Mekong Delta hajós kirándulást, Nem tartalmazza a személyei 
költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Saigonban, akkor a 
Saigonba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 **** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
 

 
 

SAIGON ÉS A MEKONG - HAJÓÚTTAL  PHNOM PENH-BE  – 5 NAP 
 
 

DÉLVIETNAM és a MEKONG - hajóúttal Phom Penh-be - 5 nap 4 éjszaka 

Szolgáltatás 
Csoport méret (Árak: USD/fő) 

2-3 fő 4 fő 5-7 fő 8-12 fő 13-14 fő 15 
főtől** 

Egyágyas 
felár**** 

Angol idegenvezetéssel* 615 468 440 415 395   120 

Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel*** 745 535 495 448 415 395 120 
 
 
*Alapár:  Tartalmazza a teljes utat, idegenvezetést a választott nyelven, a belépőket, a kiegészítő szállásokat (4 éjszaka) a 
programban megadott étkezéseket, a privát transzfert a program során, Mekong Delta hajós kirándulást, a Penh-i hajóutat. Nem 
tartalmazza a személyi költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetleges szállás felárakat és kötelező fogyasztásokat.  
** 15 főtől: Az út kiscsoportos, ezért a csoportlétszám 16 fő. További jelentkezés esetén új csoport indul. 
***Magyar csoportvezetéssel: magyar csoportvezetéssel. Ha a magyar csoportvezertő éppen nem tartózkodik Saigonban, akkor a 
Saigonba történő eljutás költsége a kiegészítő költség. 
 **** Egyágyas felár: Az alapár kétágyas elhelyezést tartalmaz. Ha ez nem megfelelő, akkor tudunk adni egyágyas elhelyezést is. 
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