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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 éven 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. Az az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként pedíg
egész életre szóló élményeket nyújthat. Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő
kínálatot. Részletes vienami anyagaink, napra készen, itt találhatók:
http://www.vietnamiut.hu
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VIETNAM MAGYARUL

Vietnami magyar programjainak magja a Vietnam kincsei magyarol körút. A körút végigvezet Vietnam
legszebb tájain. Hanoiból indul, eljut a szépséges Haoong óbölbe. 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 programjaink.
Az út e eljére Észak-Vietnam mesés hegyvidéki tájait bemutató utak. Akár tübb is egymás után
A végére pedíg : egy jó kis nyaralás akár több hétre is, 4 különböző tengerparti üdülőhelyen, a kambodzsai
kiegészítő blokkok is, amik nemcsak a szokványos Angkor utakat tartalmazzád, a a főváros és környéke is
bejárható velük.
Szabadon összeállíthat akrár egy 3-4 hetes vietnami óriáskörutat is, a végén remek nyaralással. És ez még csak
a kezdet…
Csatolhat ehhez az úthoz minden egyéb programot, amit mi csak ajánlani tudunk.
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VIETNAM KINCSEI MAGYARUL (IS)
Kiscsoportos vagy egyéni, magyar nyelvű körút Vietnam legszebb helyeire
Hanoi – Halong öböl – Hue – Danang – Hoi An – Saigon - Mekong Delta - Can Tho

Csatlakozzon hozzánk egy igazi kiscsoportos körútra Vietnamban! - Ez a legjobb módja annak, hogy
megismerhesse Vietnam legszebb helyeit, természeti szépségeit, kultúráját, történelmét, művészetét,
fantasztikus konyháját, vendégszerető lakóinak mindennapi életét. Körutunk tökéletes választás a Vietnamba
először utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak.
Mit jelent a “Vietnam kincsei”?
Idegenvezetőink magyarul remekül beszélő, profi helyi idegenvezetők. Hosszú ideig Magyarországon éltek, itt
végezték a főiskolát, egyetemet. Ezért nemcsak tökéletesen ismerik hazájukat, de magyar vendégeink
érdeklődési körét, különleges kívánságait is. A körút során ”végigmegyünk” a szokásos “must see”
látnivalókon (Hanoi –Halong öböl –Hue –Danang–Hoi An -Ho Chi Minh City–Mekong delta – Can Tho),
de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan helyeken, megmutassunk olyan látnivalókat, Vietnam igazi
érdekességeit, amiket egy társasutazáson lévő turista soha sem láthat, és amik az ország igazi kincsei. És ez
mind csak Önön múlik! A kiscsoportos út lehetővé teszi, hogy ezeket a különleges helyeket az Ön igényei
szerint illesszük be a programba.
A kiscsoportos körút lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti kényelmet biztosíthassunk - garantált és
megfizethető áron - utasainknak. 12 napos körutunk Hanoiból indul, végigviszi Önt Vietnam igazi kincsein és
Ho Chi Minh cityben (Saigon) végződik.
•
•
•
•
•
•

Indulási hely: Hanoi, Vietnam
Befejezés: Ho Chi Minh City, Vietnam
Csoport létszáma: minimum 4, maximum 16 fő, de felárral akár 2 fős magánútként is foglalható!
Elhelyezés minőségi 3 és 4 csillagos szállodákban, luxus hajós szállás a Halong öbölben.
Egyágyas, szállodai elhelyezés is rendelhető.
Tökéletes választás a Vietnamba először utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak vagy egyéni
utazóknak
Programunk egy igazi modul, nagyon könnyű belilleszteni ázsiai utazásának programjába is.
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Az igazi trükk: kiegészítő programlehetőségeink
PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSEK: Ehhez az utunkhoz könnyen csatlakoztatható néhány (egyenlőre angol
nyelvű) kiegészítés is!

Induljon pár nappal korábban és nézze meg Vietnam északi
részének csodáit is! A körút elé betehető, különleges őrogramot
tudunk ajánlani:

o A Mai Chau völgy felfedezése (3 nap)
o Sapa csodái (4 nap)
o Észak-kelet Vietnam felfedezése (6 nap)
Idegenvezetőnk várja Önt a repülőtéren, végigvezeti a Észak Vietnam természeti csodáin, vissza is viszi
Hanoiba a program végeztével, hogy csatlakozhasson a csoporthoz.
Induljon haza pár nappal később és pihenjen egy nagyot Vietnam
egyik legszebb tengerparti üdülőhelyén, PHAN TIET-ben!
A dolog igen egyszerűen működik: Őn kiválasztja melyik szállodánkban
szeretne évezni egy felejthetetlen nyaralást. Mi elvisszük Önt a körút
végeztével a kiválasztott szállodába és hagyjuk is pihenni.
A nyaralás végeztével kivisszük önt Ho Chi Minh City repterére, és
további kellemes utat kívánunk.
Ha már úgyis Vietnam-ban barangol, jöjjön el velünk Kambodzsába
is, mert Kambodzsa igazán megér pár napot!
Ez dolog is igen egyszerűen működik: Őn kiválasztja melyik kamodzsai
kiegészítést válaszja. A körút végén elvisszük önt a kiválaszott
kamvodzsai barangolásra. A változás csak annyi, hogy a az út végén nem
Ho Chi Minh City-ben visszük ki a repülőtérre, hanem Kambodzsában,
Siem Reap-ben.
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ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2016 – 2017 eleje
(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.
Tervezett indulás napja Hanoiból
2017
2017. Március 12.
2017. Április 16.
2017. November 12.
2017. December 10.

2018
2018. Január 14.
2018. Február 11.
2018. Március 11.
2018. Április 8.

Egyéni indulási döpont: Kérjen árajánlatot!

VIETNAM KINCSEI 12 NAP - 2017
Csoportméret - alapár*/fő USD-ben
Tour specification
Angol idegenvezetéssel
Helyi magyar
idegenvezetéssel**
Magyar csoportvezetéssel***

15
fő/uta
s

2-3
fő/utas

4
fő/utas

57fő/utas

8-12
fő/utas

13-14
fő/utas

1480

1290

1235

1195

1165

330

1800

1430

1355

1280

1215

330

2400

1990

1830

1615

1535

1460

Egyágyas
elhelyezés

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,
személyei költségeket, az adott időpontokhoz tartozó esetlege szállodai felárakat és kötelező fogyasztásokat. 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, budapesti vagy bécsi indulással. Kiegészító költség: a csoportvezető
nemzetközi repülőjegye.
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.

A körút jellemzői, különlegességei:
Ez a legjobb kulturális utazás Vietnamba, az ország legérdekesebb városainak és vidékeinek mélyreható
felfedezéssére. Utazásunkat az elbűvölő Hanoiban kezdjük. Bebarangoljuk az óvárost, megnézzük a város
Indokínában legszebb francia gyarmati építészetét, bekukkantunk néhányba a több száz különleges üzlet közül,
melyekben selyemruhákat, lakkárukat, hímzett ágyneműket, bútorokat, bambuszt, konyhai eszközöket, rituális
tárgyakat árulnak. Résztveszünk a Vízi Bábszínház előadásán, meglátogatunk ősi templomokat, múzeumokat,
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és a többi érdekességet. Egy fantasztikus napot és éjszakát töltünk el a gyönyörű Halong - öbölben hajónkon,
ahol a több ezer, tengerből kinyúló mészkő szirt és a számos barlang egy tiszavirág életű, fantasztikus tájat
hozott létre.

Innen Hue-be repülünk, az egykori birodalmi fővárosba, Vietnam központi részére. Meglátogatjuk a
királysírokat, a császári Citadellát és részt veszünk egy hajókiránduláson a Parfüm - folyón. Hue-ból Hoi An
ősi városába megyünk, amely egy kivételesen jó állapotban fennmaradt példája a 15- 19. századi dél-keletázsiai kereskedelmi kikötőknek. Az épületek és az utcakép hűen tükrözik mind a hazai, mind a külföldi
kultúrákat, amelyek kombinációjából létrejött ez az egyedülálló örökség.
Lesz idő a pihenésre, mielőtt Saigonba repülönk várost nézni, és barangolni Cu Chi titkos alagútjainak
hálózatában, melyeket a a Vietnami háborúban használtak. Továbbutazva részesei lehetünk a Can Tho- i úszó
piac vibráló forgatagának, sétálgatunk a Mekong Delta buja gyümölcsöskertjeiben és megismerhetjük a
Mekong - folyó életének másik - és igazi - arcát is. A túra végén még eltöltünk egy estét Saigonban; másnap
elvisszük Önt a repülőtérre, programunk utolsó állomására.
Rövid útiprogramleírás:
1. nap: Megérkezés Hanoiba
2. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban
3. nap: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board
4. nap: Halong Bay Cruise – Hanoi
5. nap: Hanoi - Hue
6. nap. Hue – Danang – Hoian
7. nap: Hoian – Free and Easy
8. nap: Hoian – Ho Chi Minh City
9. nap: Cu Chi Tunnels - Ho Chi Minh City városnézés
10. nap: Ho Chi Minh – Mekong Delta - Can Tho
11. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City
12. nap: Ho Chi Minh City
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Részletes programleírás:
1. nap: Megérkezés Hanoiba (Étkezés: -, szállás Hanoiban)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében
szabadfoglalkozás. Hanoi éjszakai élet megtekintése.
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy jó
kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis kávéház
teraszán.

2. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban (Étkezés: B- L , szállás Hanoiban)
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb
látnivalóihoz vezet.
Délelőtti helyszínünk a Ho Chi Minh's complex, a nemzetalapítóként
tisztelt “Uncle Ho” mauzóleumával, az Elnöki Palotával, Ho Shi Minh
házával. Megtekintjük a 11-ik században épült One Pillar Pagodát és
Vietnam legrégibb és leghíresebb, Konfúciusz emlékének egyetemét
(Temple of Literature).

Délutáni programunk több híres helyre is elvisz.
Elsőként az Etnológiai Múzeumot látogatjuk meg, majd egy órás sétát
teszünk Hanoi óvárosában és meglátogatjuk a Hoan Kiem tavat.
Délutáni programunk a híres Vízi Bábszínház (Thang Long Water
Puppet show) műsorával zárul. Este fakultatív programjaink közül lehet
választani.

7. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

3. nap: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (Étkezés: B – L - D, szállás a hajón )

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat Halong Bay felé. Az út a
Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein
keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban
megérkezünk Halong City mólójához, ahol pár check-in formalitás után
felszállhatunk a hajóra. Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják az
ebédünket. Délután városlátogatások, egyéb szórakozási lehetőségek
közül válaszhatunk. (a hajó útvonalától függően), vagy csak élvezzünk a
pihenést, a hajóút által nyúlytott csodálatos panorámát a fedélzeten.
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a karsztképződmények
között. A vacsorát a hajón szolgálják fel, az éjszakát a Halong - öbölben, a
hajón töltjük.

4. nap: Halong Bay Cruise – Hanoi (Étkezés: B, szállás Hanoiban)
Élvezze a reggel frissességét az öböl közepén, ahogy a felkelő nap beteríti
Halongot, felszolgálják a reggelit (néhány hajón brunch-ot), míg a hajó a
csodálatos sziklaalakzatok között cirkál és lassan halad a kikötő felé.
Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba, a hotelba. Szabadidő, az
éjszakát a hanoi szállodában töltjük.
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5. nap: Hanoi - Hue (Étkezés: B, szállás Hueban)
Transzfer a repülőtérre, majd átrepülünk Hue-ba, a szép és barátságos
városba. melyet 1802-ben alapítottak, mint az egyesült Vietnam fővárosát.
Hue a Nguyen dinasztia nemcsak politikai, hanem kulturális és vallási
központja is volt 1945-ig. Érkezéskor idegenvezetőnk fogad minket, majd
transzfer a hotelbe. Délután egy barangolós túrát teszünk a 19. század
elején épült Császárvárosban, melynek központja az uralkodók székhelye,
a Citadella. Megnézzük a Thai Hoa palota, 80 hatalmas faragott
gerendával támogatott épületét, tágas csarnokait. Meglátogatjuk a a
Mandarinok Termét és a helyet ahol a tiltott bíbor város állt egykoron. Az
éjszakát Hue-ben töltjük.

6. nap. Hue – Danang – Hoian (B - L, Szállás Holanban)
A szállodai reggeli után egy privát hajókázásra invitáljuk Önöket egy
hagyományos, bambusz hajóval a romantikus Parfüm - folyón. Ősi
főváros lévén, Hue-t ősi császársírok veszik körül, és néhányukhoz ma
látogatást is teszünk. A bájos hölgy Pagoda (Thien Mu Pagoda) lesz a
nap első állomása. Majd folytatjuk utunkat a folyó mentén Minh Mang
királyi sírhelye felé, aki a Nguyen dinasztia második császára volt és
1841-ig uralkodott. A sírhely ötvözi a hagyományos építészetet a
varázslatos természeti elemekkel, és 40 csodálatos építményből áll
(paloták, templomok és pavilonok).
Délután elutazunk Hoi An ősi városába. A körülbelül 3 órás út áthalad
Vietnam néhány legcsodálatosabb táján. Útközben meglátogatjuk a Cham
Szobrok Múzeumát, amely a világ egyik legszebb indo-hindu faragványgyűjteményével büszkélkedhet és az itt kiállított dokumentumokból
megismerhetjük a Cham emberek történelmét és kultúráját. Ugyancsak
ellátogatunk a Kézműves Falvakba a Márványhegy lábához. Majd érkezés
Hoi An-ba a hotelbe, az éjszakát itt töltjük.

7. nap: Hoi An – szabadon és könnyedén (Étkezés: B , szállás Hoi Anban)
Szabadidő Hoi An-ban, hogy élvezhesse a gyönyörű üdülőhely nyújtotta
kényelmet és lehetőségeket. Reggeli biztosított. Hoi An egyike az öt
UNESCO-világörökség részévé nyilvánított területeknek Vietnamban.
Szabadidejében szabadon bolyonghat Hoi An- ban, lazíthaz a Cua Dai
Beach- en, vagy tegyen egy fakultatív fél napos kirándulást a My Son
Cham Romokhoz vagy Tra Que falujába. Az éjszakát Hoi An- ban
töltjük.
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8. nap: Hoi An – Ho Chi Minh city (Étkezés: B, szállás Ho Chi Minh Cityben)
Reggeli szabadidő után Hoi An- ban, transzfer a danangi repülőtérre, majd
repülés Ho Chi Minh- be, ahol az idegenvezetőnk köszönti Önöket, majd
transzfer a hotelbe. A nap további részében szabadprogram. Az éjszakát a
Ho Si Minh- ben töltjük.

9. nap: Cu Chi alagutak - Ho Chi Minh City városnézés (Étkezés: B - L, szállás Ho Chi Minh
cityben)
Kora reggeli gyülekezőt követően meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert.
A több mint 200 km hosszú alagútrendszer a Viet Cong bázisát képezte a
Vietnam-Amerika háború során. Külön érdekesség, hogy az Amerikaiak
sosem fedezték fel. A földalatti járatok része volt egy parancsnoki állás,
kórházi sátor és egykori fegyvergyárak is.

Délután a túra a „District One” látványosságaival kezdődik, ahol 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. (Ezek csak kívülről tekinthetők meg.) Következő
állomás a Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt
fegyvereket és fotókat mutatja be. A nap zárásaként Thien Hau-t látogatjuk
meg, ami vitathatatlanul a legfontosabb buddhista pagoda Saigonban. Ezt
követően a Binh Tay piacon fogunk eltölteni néhány órát Cholonban,
mielőtt visszatérnénk a hotelbe. Az éjszakát Ho Chi Minh városában töltjük.
10. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta - Can Tho (Étkezés: B - L, szállás Can Thoban)
Reggeli után utazás My Tho-ba, a Mekong - folyó deltájához. Megérkezés
után kis patakokon lecsorgunk a Mekong folyó torkolatához, Con
Phunghoz (Főnix sziget) és megállunk a gyümölcsöskerteknél,
méhészeteknél és kókusz cukorka műhelyeknél. A helyi étteremben
elköltött ebéd után (ahol helyi specialitásokat fogunk elfogyasztani) szűk
csatornákon evezünk át Can Tho - ba, ahol a hotelünk is található. Az
éjszakát Can Tho- ban töltjük.
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11. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh city (Étkezés: B, szállás Ho Chi Minh cityben)
Transzfer a folyóhoz, ahol hajóra szállunk, hogy meglátogathassuk Cai
Rang úszópiacát, ahol minden reggel gazdák százai gyűlnek össze
csónakjaikkal, hogy friss gyümölcseiket és zöldségeiket áruba bocsássák.
Meglátogatjuk a koloniális stílusú Binh Thuy rezidenciát. Utazás vissza
Ho Chi Minh városba. Érkezéskor transzfer a szállodába. Az éjszakát a Ho
Si Minh- ben töltjük.

12. nap: Depart Ho Chi Minh City (Étkezés: B)
A kirándulás ma reggeli után véget ér. Nincs szervezett program, szabadidejét töltheti, amíg a sofőrünk (nem
idegenvezető) meg nem érkezik és el nem viszi a Önt a Tan Son Nhat repülőtérre, a haza felé induló járatához.
SZÁLLÁSOK kényelmes 3*os és 4*-os szállodákban
VÁROS
HANOI
HALONG
HUE
HOIAN
HO CHI MINH
CAN THO

SZÁLLODA
Thien Thai Hotel 3* / La Dolce Vita Hotel 3*
Vspirit Cruise 3* / Glory Cruise 3*
Asia Hotel 4* / Mondial Hotel 4*
Green Heaven Hoian Resort 4*/ Vinh Hung Emerald Resort 4*
Le Duy Hotel 3* or Similar
Kim Tho Hotel 3* / Ninh Kieu 2 Hotel 3*

A KÖRÚT ÁRA TARTALMAZZA:
+ 10 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza.
+ 01 éjszaka hajós szállás (Ha Long öböl) (privát kabin, osztott elhelyezéssel)
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során
+ Belső repülőjegyek Hanoi-Hue és Da Nang-Chi Minh (max 20kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyás
utasonként.)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ Hajóút Hue-ban és a Mekong deltában
+ Helyi Magyar és angol nyelvű idegenvezető a körút során.
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a bustos utazások során.
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A KÖRÚT ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi repülőjegyek a Vietnami be/kiutazáshoz
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások (kajakozás, Spa, masszázs és szépségápolás
a Ha Long hajótúrán)
- Vízum díj
- Borravaló az idegenvezetőnek és a sofőrnek.
- 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, beleértve a választott kiegészítések költségét is.. A fennmaradó rész
a körút megkezdése előtti 30. napig.
Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik.
MEGJEGYZÉS:
• Elkészítjük és elküldjük Önnek a Vietnami Bevándorlási Hivatal által kiadott engedély levelet. Kérjük,
nyomtassa ki és hozza magával, amikor utazik Vietnamba. Amikor megérkezik a repülőtérre, ezzel a
jóváhagyó levéllel, kaphat vízumot a Bevándorlási pultnál. Kérjük, készítsen elő 2 db igazolványképet
(útlevél méretű fénykép) és 25 USD- t illeték fejenként (egyszeri beutazásra jogosító vízum).
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KÖRÚT KIEGÉSZÍTÉS: TENGERPARTI NYARALÁS PHAN THIET-BEN

Phan Thiet 5 órányi autóútra (200 km) van Ho Chi Minh város északi részétől. Legszebb rásze Mui Ne
tengerpartja híres homokdűnéiről, Phan Thiet horgászparadocsomától 20 km-re északi irányban.
Phan Thiet és az egyes szállodák árai a : TENGERPARTI NYARALÁS PHAN THIETBEN fejezetben
találhatók!

TRANSZFER PHAN THIET-BE HOSSZABBÍRÁS:
A nyaralási csomag tartalmazza a Ho Chi Minh City és a szálloda közötti mind kétirányú privát
transzfert is, légkondicionált autóval vagy minibusszal. A kiegészítő nyaralási csomag 4 napot és 3
éjszakát tartalmaz, de a szabad szállodai helyek függvényében meghosszabbítható. Hosszabbítás esetén
lehet más, a listánkban szereplő sMui Ne-i szállást is választani.

Első nap: Ho Chi Minh - Phan Thiet - Mui Ne.
Vezetőnk felveszi önt a szállodában vagy a repülőtéren, Ho Chi Minh city-ben és elviszi a kiválasztott
szállodába Phan Thiet – mui Ne-ben
Második és harmadik nap: Mui Ne (B)
Nyalaás Mui Ne-ben.
Negyedik nap (hosszabbítás esetén az utolsó nap) Mui Ne - Ho Chi Minh City (B)
Szabadidő a transzferig. Transzfer Ho Chi Minh City-be a repülőtérre.

PHAN THIET-I szállodáink részletes adatai, árai a
„NYARALÁS VIETNAM LEGSZEBB TENGERPARTJAIN”
fejezetben találhatók.
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HOTEL DYNASTY 3*
A szálloda (Hoang Trieu) a gyönyörű partszakasz, Mui Ne
parton helyezkedik el. Nemzetközi szabványoknak megfelelő
szállást kínál, tradicionális Vietnami kialakítással, elegáns,
trópusi kertkapcsolattal és privát tengerparttal.
Az egyedi dizájno szobák remek kilátást biztosítanak az
úszómedencékre, a trópusi kertre és a szálloda fehér homokos
tengerparton fekvő magánstrandjára, háttérben a kék óceánnal.
Az összes szoba kényelmes komfortérzetet és tökéletes
berendezést biztosít a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
Az igénybevehető szolgáltatások és kiegészítések száées választéka igazán kényelmes tengerparti pihenést tesz
lehetővé.

PANDAMUS RESORT &SPA 4*
A 10 hektáron épített, első osztályú szálloda friss, trópusi
kertekkel és a maga 300 méteres privát partszakaszával luxus
elhelyezét nyújt, de elérhető árakon.
A Pandamus Resort & Spa széleskörű lehetőségekkel és
változatos szálláslehetőségekkel rendelkezik. Minden bájával,
profi szolgáltatásaival élvezetessé és pihentetővé varázsolja a
nyaralást. A vendégek a nap 24 órájában élvezhetik a Blue
Lagoon kávézó nemzetközi és helyi ételválálasztékát. A
szálloda rendelkezik még szabadtéri loung-zsal, jakuzzival,
bárral és divatos éjszakai klubbal. A csandes és luxus környezet, a válogatott vendékör ideálíssá teszi
vendégeink számára.

HOTEL THE CLIFF RESORT 4*+
Az utazónak aki Phan Thiet látnivalóira és az üdülőhely
szürakoztató programjaira is kiváncsi, a Cliff resort & Resort a
tökéletes választás.
Mindössze 10 km-re talátható a város központjától. A vendégek
élvezhetik a város nevezetességeit és a szálloda közelében
kínált programokat: Sea Link Golf pálya, Ponashu torony,
Jibe’s bar búvárközpont ad speciális egy speciálsi bájt ennek a
hotelnak.
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A Cliff Resorts &Residence szintén sok lehetőséget kínál, hogy élvezetessé tegye a Phan Thietben-i nyaralást.
Van lehetőség kerékpár köcsönzésre, mosodai szolgáltatásra és egyéb kiegészító szolgáltatásokra is. Van
medence, bár és SPA is az üdülőben.

HOTEL VICTORIA PHAN THIET 4*+
A Hotel Victoria Phan Thiet 9 km-re található a halászfalutól,
fehér homokos és pálmafás tengerparton. Az 59 bungalow
tradicionális vietnami stílusban épült, törekedve a természetes
anyagok felhasználásával.
A hotel fürdője híres, 4 étterme sokféle konyhát felvonultatva,
az ínyenc vendéfgek kedvelt helye. Úszómedencéje, napozó
terasza, és jakuzzija nagyon kellemes pihenési lehetőséget
nyújt.
Rengeteg a sport és szabadidős tevékenység is, amik közül választhat a vendég. tengerparti labdajátékok,
kerépár kölcsönzés, és sok egyéb, és számos „nem motorizált” szabadidős program. A szálloda által szervezett
kiránduló programok is nagyon jók és élvezetesek.

SEAHORSE RESORT & SPA 4*
A Seahorse Resort & Spa Mui Ne legelegánsabb és legstílusosabb,
közvetlen tengerparti üdülője, amely csedes és gyönyörű környezezben
fekszik a tenger partján.
Tökéletes környezetet biztosít a nyugoddt, kényelmes és különleges
trmészeti élményeket kínáló nyaraláshoz. 40 luxus bungallója, 59 Deluxe
szobálya és lakosztálya, a SPA és rengeteg ödölési szolháltatása
egyedüláűllóvá teszi az egész körzetben.

HOTEL TERRACOTTA 4*
Ez a remek üdülő tíz perc távolságra található Mui Ne központjától.
Gyönyörú, a környék virágaiból összeállított virágoskertben fekszik.
65 szobáka modern felszerelésú, minden megtalálhatü bennük, ami
kényelmessé teheti a nyaralást.
Étterme európai és ázsiai konyhát is visz és kiszolgálja a szálloda pool
bárját is. Rengeteg sportlehetőség és a hotel által szervezett kirándulások
közül is lehet választani.
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UTAZÁSOK VIETNAM ÉSZAKI VIDÉKEIN A KÖRÚT ELŐTT

Mielőtt belevetné magát „Vietnám kincsei” körutunkba, utazásba, számos izgalmas kiegészítést tudunk ajánlani.
Nem kell mást tennie, csak pár nappal a körút indulása előtt megérkezni Hanoi-ba. A tübbi már a mi dolgunk.
Néhány varázsige ehhez az izgalmas felfedezéshez: A Mai Chau völgye, SAPA,
A Mai Chau vlögyének termész
kiterjesztheted ismeretedet egyéb túrákkal, keresztül kasul különböző vietnámi desztinációk érintésével. Utazz
Hanoi északi régiójába, látogass el Mau Chau titokzatos völgyébe, Sapa törzsi hegyei közé vagy fedezd fel
Észak-Kelet Vietnám gyönyörű vízeséséit,mint a Dong Van – Ha Giang tartományban található Global Rock
Plateau vulkanikus hegyvonulatait,Ba Be település a csodálatos Ban Gioc természetes tavát a vízeséseivel. És
mielőtt haza utazol, szintén meghosszabbíthatod pár nappal ott tartózkodásod Mui Ne tengerpartjával, mely
homok buckáiról híres.
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A MAI CHAU VÖLGY FELFEDEZÉSE

Mai Chau, Hoa Binh tartomány egyik kerülete 160 km-re Hanoitól dél-nyugat irányában fekszik A kis város
régies falvakkal körülvett tája az őshazája White Thai, H’mong, Muong és Tay etnikumú törzseknek. Varázsa
abban rejlik, hogy a zöldellő táj hegyekkel és felhőkkel csomagolja körbe magát. Az égbe magasodó csúcsok, a
buja rizsföldek, a harapható friss levegő és a smaragdzöld erdő teszi ideális helyszínné Mai Chau-t arra, hogy
közelebb kerüljünk a természethez. Habár a hétköznapokon az őslakosok már nem viselik tradicionális
ruhájukat, azonban ősi kultúrájukat ápolják és életben tartják. Ahogy cölöpökre építik otthonaikat, ahogy a
patakok és a vízimalmok segítségével elárasztják, művelik rizsföldjeiket, és ahogy az otthonuk közelében halat
tenyésztenek évszázadok óta változatlan formában, az egy igazi máshol nem megtalálható látványosság. jelen
van.
Festői tájaival megnyerő kultúrájával Mai Chau egy kitűnő uticél azoknak, akik maguk mögött akarják hagyni a
a szokványos „kirándulások” unalmát és fantasztikus lehetőség azok számára, akik nyugodt, boldog napokat
szeretnének szerezni maguknak egy csodás természeti környezetben.
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1. Első nap: Érkezés Hanoira (-/-/-)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében
szabadfoglalkozás. Hanoi éjszakai élet megtekintése.
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy
jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis
kávéház teraszán.

2. Második nap: Hanoi – Mai Chau Valley (R/E/-)
Ezen a reggelen utunk dél-nyugati irányba vezet Mai Chau irányába,
amely 160 km-re található Hanoitól. Körülbelül 4 órás útra
számíthatunk. 1 órára Hanoitól, Hoa Binh város magasságában
utunkat hegyek, termőföldek és tradicionális falvak szövik keresztül.
Érkezés a festői szépségű Mai Chau völgybe, látváynos
sziklaformációk, rizsföldek között, az egyre magasabbra emelkedő
dombok hátán.
Érkezés után elfoglaljuk szállásunkat vendéglátóinknál vagy a a
szállodában. Egy remek ebéd egy helyi étteremben.

Délután kerékpárral felderítjük Mai Chau gyönyörű falvait, Na Thia-t,
Nhot-ot, Pom Coong-ot, Lac-ot és Chieng Chau-t.
Barátságos helyiek fogadnak minket mindehol, akikkel beszélgetés
közben megismerhetjük kultúrájukat. A kerékpáros túra ideje
körülbelül 2 – 3 óra a falvak lankás ösvényein. Megismerhetjük Mai
Chau látványos helyszínei mellett lakói életének nyugodt ritmusát is.
Az este további élményeiért a Ruou Can tradicionális tánc show és az
éjszakai barangolás Mai Chau szórakozó negyedében gondoskodnak.
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3. Harmadik nap: Mai Chau – Hanoi (R/E)
Reggeli után egész délelőtt pihenhetünk, de szabadon választható a
Mai Chau látványosságok felderítése is. Remek és izgalmas
szórakozás a barangolás az óvárosban, egy kis vásárlással fűszerezve.
Ebéd után után visszatérünk Hanoiba, a szállodába. Ete
szabadprogram. Hanoi éjszakáiból egy sohasem lehet elég! Folytassuk
az első napon megkezdett felfedezést! DE azért, ne túl sokáig, mert
másnap reggel insul fő programunk, a Vietnam kincsei körút.

A túra ára tartalmazza:
+ minden transzfert és szállítóeszközt
+ 1 éjszaka hotel szobát Hanoiban
+ 1 éjszaka szállást a vendéglátónál vagy hotel szobát Mai Chauban
+ angol vagy francia nyelű idegenvezetést
+ az útvonalban meghatározott étkezést (R: reggeli, E: ebéd, V: vacsora)
+ kiránduláshoz kapcsolódó belépőket
+ palackozott vizet a járműveken
+ szervízdíjat és a helyi adót
A túra ára nem tartalmazza:
- költőpénzt, borravalót és ajándékot
- opcionálisan választható programok költségeit
- utasbiztosítást
+ italokat
+ egyéb szolgáltatás, ami nincs fent megnevezve.

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!
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SAPA FANTASZTIKUS LÁTNIVALÓI

Mielőtt belevetné magát a „Vietnám kincsei” körutunkba, érkezzen egy pár nappal korábban és jöjjön el valünk
Észak-vietnám egyik leggyönyörúbb tájára SAPA vidékére!
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.
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.
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1. nap: Érkezés Hanoira (-/-/-)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében
szabadfoglalkozás. Hanoi éjszakai élet megtekintése.
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy
jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis
kávéház teraszán.

2. nap: Szabad nap Hanoiban – esti vonatozás Lao Caiba (-/-/-)
Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink a
világ minden tájáról érkeznek erre a programra.
Egy gyakran egész naps 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 ajánlai olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem
tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint.
Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-kor
induló vonatra szálljunk. 4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk.
Ez az út Lao Cai-ba sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol
Európában. A keleti kényelem, a tökéletes kiszolgálás a gyarmati
időket idéző luxus vonat különleges élményt nyújt.
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3. nap: Lao Cai – Sapa (R/E/-)
Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására,
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.
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. 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.

4. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van – Lao Cai – Hanoi (R/E/-)
Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Cai
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.
Szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat, felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk,
mielőtt Lao Cai-ba vesszük az irányt, hogy az éjszakai vonattal visszatérjünk Hanoiba, a szállodába.

22. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

5. nap: Hanoi – a körút utazásunk megkezdése
Reggel 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre taxival.
Bejelentkezés, egy rövid pihenés és a reggeli után találkozás a többi vendéggel, akik részt vesznek „Vietnám
kincsei” utazáson.
A túra ára tartalmazza
+ 2 éjszaka szállás a hotelban kétágyas szonában, reggelivel
+ vonatjegy a 4 férőhelyes SUPRIOR kabinban
+ minden transzfert, légkondicionált járművekkel
+ az útvonalban meghatározott étkezést (R: reggeli, E: ebéd, V: vacsora)
+ angolul beszélő helyi idegenvezetőt a túra alatt
+ a programban említett látogatások belépőjegyeit
+ palackozott vizet a járműveken.
A túra ára nem tartalmazza
- a nemzetközi repülőjegyet és az illetéket
- az opcionálisan választható túrákra az egyéb idegen nyelven beszélő vezető pótdíjait
- utasbiztosítást
- a programokon kívül elfogyasztott italokat és ételeket
- személyes költőpénzt, mint például szuvenír vásárlása, mosatás, kamerakölcsönzés, kommunikáció,
postaköltség stb.
- borravalók az idegenvezetőnek, sofőrnek
- főszezon vagy ünnepnap felárait
- kötelező gálavacsorák felárait Karácsonykor vagy Újévkor
- egyéb szervízdíjakat, amiket nem említettünk.

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!
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ÉSZAK-KELET VIETNÁM FELFEDEZÉSE

Tegyen hozzá hat éjszekát a vietnam kincsei körúthoz és igazi csodát mutatunk önnek!
Észak-kelet vietmam csodálatos vidékeit bemutató „előtúránk” a térség kevésbé ismert, de cserébe legszebb
vidékeire viszi el:
- Ha Giangba, ami 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 koétúra a mai napig is érintetlenől megmaradt.
- És még gengeteg olyan dolgot, amit a modern világ máshol már gyökerestül kiirtott…
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1. nap: Érkezés Hanoira (-/-/-)
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében
szabadfoglalkozás. Hanoi éjszakai élet megtekintése.
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy
jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis
kávéház teraszán.

2. nap: Hanoi – Ha Giang (E/V)
Reggel autóval indulunk Ha Giang-ba, Észak – Vietnám egyik távoli
tartományába. Útunk hegyvidéki tájakon és váratlanoé előbukkanó
gyönyörű helyszíneken át vezet Tuyen Quang –ba.
Itt látogatást teszünk a 15. századi Mac dinasztia fellegvárába. Itt
meg is pihenünk, meg is ebédelünk a helyi étteremben. Az ebéd utan
tovább indulunk a mai nap otolsó állomására, Ha Giang-ba.
Megérkezésünkkor bejelentkezünk a szállodába, majd bebarangoljuk
a békés kisváros igazán érdekes, a korábbi századokat idéző
környékét és belemerülünk Ha Giang éjszakai életébe.

3. nap: Ha Giang –Pgo Bang - Dong Van (R/E/V)
Reggeli után Ha Giang-ban meglátogatjuk a Quan Ba-i Mennyország
kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők a lenyűgöző
hegyvonulatokról.
Megnézzük a Yen Minh kerületet, majd továbbindulunk. Utunk
során látványos helyszíneket csodálhatunk Pho Bang-ba történő
utazásunk alatt, amely Vietnám és Kína határán helyezkedik el., Pho
Bang-ban ebéd, mielőtt Dong Van-ba vesszük, az irányt, ellátogatunk
Mong király birodalmába, a a világon egyedülálló sziklás fennsíkra.
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Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes sétaútra, 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 és folytatjuk az esti város felfedezését.
Éjszakánkat Dong Van-ban tültjük.

4. nap: Dong Van – Meo Vac – Cao Bang (R/E/V)
Reggeli után festői útvonal visz, minket Ma Pi Leng hágóján
keresztül, ahonnan panoráma kilátás nyílik a Nho Que folyó által
vágott völgyre. Innen Cao Bang 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.
Cao Bang-ba késő este érkezünk, ahol az éjszakát töltjük.

5. Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang (R/E/V)
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.
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6. Cao Bang – Pac Bo Grotte – Ba Be tó (R/E/V)
Ezen a reggelen Pac Bo Grotte van terítéken, ahova Ho Chi Min
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után és innen indult az
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.
Utunk során a táj gyönyörű, a maga hatalmas zöldellő rizsföldjeivel,
falvaival, vízimalmaival. Cao Bang városába történő visszatérés után
irány a Ba Be tó. A tóhoz vezető út erősen göröngyös és cikkcakkos,
de a látványos hegyvidéki táj a maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi
falvaival kárpótol a az út minősége miatt. Érkezésünk után további
élményeket szerezhetünk a cölöplábakon álló házakban eltöltött
éjszakával.
7. nap: Ba Be tó - Hanoi (R/E)
Reggel egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tabon.
Megérkezésünk után felfedezzük az érintetlen, trópusi nemzeti
parkban. Megállunk Puong Limestone Grotto-t és a Dau Dang
vízesést.
Megebédelünk egy egyszerűde nagyszerű étteremben a vízesés
lábánál, majd visszatérünk Hanoiba, ahonnan a „Vietnám kincsei”
körút indul a következő napon. Szállás a Hanoi-ban a hotelben.
A túra ára tartalmazza:
+ 6 éjszaka szállás kétágyas szobában reggelivel, adókkal és a szervízdíj
+ az összes transzfer légkondicionált járművekkel (üzemanyag, adók, parkolási díjak is az árban)
+ a programban említett hajós túra
+ tapasztalt, angolul beszélő idegenvezető díja
+ az összes belépő ára
+ a programban jelzett étkezéseket (R: reggeli, E: ebéd, V: vacsora)
+ ásványvíz biztosítása a járműveken
A túra ára nem tartalmazza:
- nemzetközi repülőjegyek Vietnámba / Vietnámból
- korai bejelentkezés vagy kései kijelentkezés a szállodából (bejelentkezés: 14.00 / kijelentkezés: 12.00)
- utasbiztosítás
- étkezések mellé az italok az opcionálisan választható túráknál
- vízum ügyintézés, vízum pecsét térítése
-borravaló az idegenvezetőnek és / vagy a sofőrnek
+- kötelező gálavacsorák a fesztivál szezonban és a főszezon felárai
- egyéb szolgáltatás díja, ami nincs említve a programban.

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!
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KAMBODZSA KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

HA MÁR ÚGY IS VIETNAMBAN JÁR, TÉNYLEG CSAK EGY UGRÁS KAMBODZSA!
Kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget! Ezért 3, igazán ínyenc kiegészítést ajánlunk körutunkhoz. Ezek a
Vietnam kincsei körút végére fűzhető kambodzsai programok. A körút után – de akár a vietnami nyaralás után
is – ne induljon még haza, hanem jöjjön el velünk egy kis kambodzsai barangolásra.
Három, különbozó hosszúságú és tartalmú programot ajánlunk, amelyekben biztosan megtalálhatja azt, ami önt
érdekli.
• Ha csak kevés ideje van, akkor az első program biztosan jó lesz.
• Ha meg akarja ismerni egy kicsit Kambodzsa fővárosát is, akkor a második csomag lehet a jó.
• Ha kicsit több időt szán ennek a gazdag történelmű és gyönyörű trópusi országank a megismerésére,
akkor harmadik csomagunk lesz a legjobb választás.
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CAN THO – CHAU DOC – PHNOM PENH – SIEM REAP
5 nap és 4 éjszaka
A Vietnam kincsei körút 11.-ik napjának délelőtti programja után nem visszük vissza Can Tho-ból Ho Chi
Minh Citybe, hanem tovább megyünk Chau Doc-ba egy remek estére és éjszakára. Másnap indulunk tovább
csónakon Phnom Penh-be, majd onnan továb Siem Reap-be, Angkor csodáinak felfedezésére. Ebben a
programban két ínyencség is van:
•

Az első Chau Doc városa. Ritkán lehet eljutni egy „igazi”, turisták által még nem elözönlött vietnami
kisvárosba. Különösen szép élmény az esti, éjszakai város. A trópusokon az élet a naplemente után
kezdődik és hajnalig tart.

•

A második a hajóút Phnom Penh-be a Mekong folyún. Az öt órás utazás a trópusi Mekongon, őserdőkön
keresztül, kis falvak mellet, miközben láthatjuk a folyó - főleg helyi bárkákból álló - forgalmát, a
környék lakóinak mindennapi vizi életét, igazán kellemes élményt nyújt.

1. nap: Can Tho – Chau Doc (B/-/D)
A Can Tho-i kirándulás végén (a körút 11. napja) elvisszük
önt Chau Doc-ba, a kambodzsai határ közelébe. A szállás
Chau Doc-ban lesz. A város egy igazi, érintetlen és nyüzsgő
vízparti város, rengeteg esti látnivalőval. Igazán megéri ez
az ott töltött este.

2. 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. Transzfer a szállodába, délutáni, esti szabad
program.
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3. nap: Phnom Penh – Siem Reap (B/-/-)
Reggeli után váosnézésre indulunk Phnom Penh-ben. A főbb
látványosságok, amikre időnk lesz a délelőtti programon: A
khmer stílusú Királyi Palota, az Ezüst Pagoda, a Tuol Sleng
Múzeum.
Eztután expresz buszos utazás következik Siem Reap-be. (lehet,
felárért repülővel is mennei.) Megérkezés után transzfer a
szállodába.
Az út kb. öt óra hosszan tart, így éppen időben érkezünk Siem
Reap-ba, hogy barangolhassunk egy jót a város esti-éjszakai
látványosságai közt.

4. nap: Siem Reap (B/-/D)
Reggeli után indulunk délelőtti kirándulásunkra a világörökség
egyik legszebb helyére, Angkor Thom-ba. Első állomásunk
Angkor Thom déli kapuja. Innen indulunk tovább az ősi khmer
főváros csodálatos építészeti emlékei közé. Végígsétálunk a
szobrokkal övezett kapuk között, a romváros közepén emelkedő
Bayon Templom-ig. Megcsodáljuk a templom fantaszikus, a
hindu hitvilágot tükröző faragványait, a középső torony gorgó
fejeit, amik az alapító király arcmását mutatják meg
bodhiszatvaként. Ez a csodálatos építmény vált Angor Thom
leismertebb építményévé. Következő állomásunk a Preah Khan
templom, ahol megtekintjük az “elefántok és a leprakirály
“teraszát”. Délelőtti túránk utolsó állomása az indákkal és
gyökerekkel teljesen benőtt, befont Ta Phrom templom.
Délután Angkor leghíresebb templomegyüttesét, Angkor Wat-ot
látogatjuk meg. A komplexum hatalmas, 81 hektáros területén
rengeteg látnivaló van. Ez a lehető legjobb és legszebb példája a
khmer építészetnek, szobrászművészetnek.
Aztán egy igazán felejthetetlen élmény következik: a naplemete a
Phnom Bakheng dombok tetejéről.
Este egy igazán kellemes műsoros vacsora következik Aspara
táncbemutatóval.

30. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

5. nap: Siem Reap - elutazás (B/-/-)
Délelőtt Chong Kneas-ba autózunk és csónakkal barangolunk a
Ton Le Sap tó vizen lebegő vagy cölöpökre épült halászfalvai
között. Ha időnk engedi, elmegyünk egy helyi piacra és az igazán
jó minőségű népművészeti termékek lelőhelyére, az angkori
kézműves műhelybe is (Artisan D’Angkor).
Délután kivisszük önt Siem Reap repterére és elbúcsúzunk..

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!

A túra ára tartalmazza:
+ 04 éjszaka kétágyas elhelyezéssel, reggelivel a kiválasztott szállodában, reggelivel az adókkal és illetékekkel
együtt.
+ Minden transzfer és utazás, légkondicionált autóval/busszal, speedboat-tal,
+ A program csónakútja
+ Angol idenenvezetés (Magyar nyelvű idegenvezetés, felárral, kérhető.)
+ Belépőjegyek
+ Étkezések a programban (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Ásványvíz a buszokon
A túra ára nem tartalmazza:
- Nemzetközi repülőjegyek Vietnamba
- Belső repülüjegy Phnom Penh-ből Siem Reap-be. (Lehet a buszos út helyett repülni is)
- Early check in vagy late checkout a szállodáknál
- Check in time a hoteleknél - 14:00pm - Check out time a hoteleknél -12:00pm
- utazási biztosítás
- Vietnami vízum és vízum engedély levél költéségei
- borravaló (nem kötelező) a sofőrnek és az idegenvezetőnek
- Kötelező gála vacsorákés felárak a kambodzsai csúcsszezonban és ünnepeken:
- Csúcsszezon (2016. december 24 – 2017. február 15) Felár: 45 USD/fő
- 2016 December 24 - gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- 2016 December 31- gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- Egyéb, a prgramban nem említett költségek
31. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Városok
3*-os hotel
Chau Doc
Phnom Penh
Siem Reap
4*-os hotel
Chau Doc
Phnom Penh
Siem Reap
4* plus hotel
Chau Doc
Phnom Penh
Siem Reap

Hotel lista

szoba típus

Website

Chau Pho Hotel
Cardamom Hotel & Apartment
Angkor Holiday Hotel
Angkor Home Hotel

Superior
Superior Room
Superior Room
Deluxe Room

www.chauphohotel.com
www.cardamomhotel.com
www.angkorholidayhotel.com
www.angkorhomehotel.com

Victoria Chau Doc Hotel
Phnom Penh Hotel
Ohana Hotel
Somadevi Angkor Resort & Spa
Angkor Paradise

Superior
Superior Room
Deluxe
Superior Room
Deluxe Room

www.victoriahotels.asia
www.phnompenhhotel.com
www.ohanahotelpp.com
www.somadeviangkor.com
www.angkorparadise.net

Victoria Chau Doc Hotel
Villa Langka Hotel
Tara Angkor Hotel
Angkor Miracle Resort

Deluxe
Superior
Superior
Deluxe Garden
View

www.victoriahotels.asia
villalangka.com
www.taraangkorhotel.com
www.angkormiracle.com
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SIEM REAP – ANGKOR FELFEDEZÉSE
3 nap 2 éjszaka
A Vietnám kincsei körút befejezésekor még ne repüljön haza! Töltsőn el velünk pár napot a világhírű Angkor
felfedezésével! A körút utolsó napjának reggelén elrepülünk önnel Siem Reap-a és megnézzük Angkor legszebb
látványosságait: Angkor Thom-ot, Amgkor Wat-ot, Banteay Srei-t, a Ton Lle Sap tó vízen úszó
halászfalvait. Az estéket sem hagyjuk kitöltetlenül. Egy remek műsoros vacsora is várja önt. A program végén
kivisszük önt a reptérre.
Ebben a csomagban is van néhány érdekesség. A Siem Reap-i látogatásoknál nagyon gyakori, hogy „csak” a
látványosságok erőltetett megtekintése van a programban. Mi beletettünk egy szabad estét az érkezés napján.
Siem Reap városa önmagában is megér egy misét! A régi francia negyed koloniális és kínai stílusú épületei,
utcáinak esti nyüzsgése, a rengeteg kis bolt, kávéház és étterem igazán kellemes esti kikapcsolódástígér. Egy kis
esti turkálás a régi piac áruválasztékában, szintén nem egy elhanyagolható szempont.
1. nap: érkezés Siem Reap-be (../../D)

A körút uolsó napjának reggelén elrepülünk Kambodzsába, Siem Reapba. A délelőtti gép érkezése után elvisszük a szállodába.
A késő délután és az este szabad, de lehet helyi fakultatív programjaink
közül is választani.

2. nap: Siem Reap (B/L/-)
Reggeli után indulunk el programunkra, amelynek első pontja a
világörökség egyik legszebb helye, Angkor Thom. Első állomásunk
Angkor Thom deli kapuja. Innen indulunk tovább az ősi khmer főváros
csodálatos építészeti emlékei közé. Végígsétálunk a szobrokkal övezett
kapuk között a romváros közepén emelkedő Bayon Templom-ig.
Megcsodáljuk a templom fantaszikus hindu hitvilágot tükröző
faragványait, a középső toronny gorgó fejeit, amik az király arcmását
mutatják meg bodhiszatvaként. Ez a csodálatos építmény vált Angor
Thom leismerteb építményévé. Innen következő állomásunkra indulunk:
a Preah Khan temolomba és megtekintjük az “elefántok és a leprakirály “teraszát”. Délelőtti túránk utolsó
állomása az indákkal és gyökerekkel teljesen benőtt Ta Phrom templom.
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Egy helyi étteremben leköltött ebéd után indulunk egész délutános
programunkra: Banteay Srei ezer éves erődjének meglátogatására. A 10.
században épült épületegyüttes lenyűgöző. Nevének fordítása “az
asszonyok fellegvára”, igen gyenge és az igazi jelentést sem igen átadó
fordítás. Igazi jelentését azonban hamar kitalálhatjuk a csodálatos
szobrok, faragványok láttán.
Út közben két helyen is megállunk. Első megállónk a Preah Dark falu.
Második megállónk a Banteay Samre Templom. A templom a Vishunu
és Krishna legendák kőbe faradott jeleneteiről hires.

3. nap: Siem Reap – Ton Le Sap tó - elutazás (B)
Délelőt Chong Kneas-ba autózunk és csónakkal barangolunk a Ton Le
Sap tó cölöpökre épült vagy vízen úszó falvai között. Ha időnk engedi,
elmegyünk egy helyi piacra és az igazán jó minőségű népművészeti
termékek lelőhelyére az angkori kézműves műhelybe is (Artisan
D’Angkor).
Délután kivisszük önt Siem Reap repterére, elbúcsúzunk és további jó
utat kívánunk..

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!

A túra ára tartalmazza:
+ 02 éjszaka kétágyas elhelyezéssel, reggelivel a kiválasztott szállodában, az adókkal és illetékekkel együtt.
+ Minden transzfer és utazás, légkondicionált autóval/busszal,
+ A program csónakútja
+ Angol idenenvezetés (Magyar nyelvű idegenvezetés, felárral, kérhető.
+ Belépőjegyek
+ Étkezések a programban (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Ásványvíz a buszokon
A túra ára nem tartalmazza:
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+ Nemzetközi repülőjegyek Vietnamba
+ Belső repülőjegy Penh-ből Siem Reap-ba.
+ Early check in vagy late checkout a szállodáknál,
- Check in time a szállodáknál - 14:00pm - Check out time a szállodáknáll -12:00pm
+ utazási biztosítás
+ Vietnami vízum és vízum engedély levél költésgei
+ borravaló (nem kötelező) a sofúrnek és az idegenvezetőnek
+ Kötelező gála vacsorákés felár a kambodzsa csúcsszezonban és ünnepeken:
- Csúcsszezon (2016. december 24 – 2017. február 15) Felár: 45 USD/fő
- 2016 December 24 - gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- 2016 December 31- gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- Egyéb, a prgramban nem említett költségek
Város
3*-os star hotel
Siem Reap

Hotel lista

Szobatípus

Website

Angkor Holiday Hotel
Angkor Home Hotel

Superior Room
Deluxe Room

www.angkorholidayhotel.com
www.angkorhomehotel.com

Somadevi Angkor Resort & Spa
Angkor Paradise Hotel

Superior/Deluxe
Deluxe Room

www.somadeviangkor.com
www.angkorparadise.net

Tara Angkor Hotel
Angkor Miracle Resort

Superior
Deluxe Garden
View

www.taraangkorhotel.com
www.angkormiracle.com

4*-os hotel
Siem Reap
4* plus hotel
Siem Reap
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KAMBODZSA LEGSZEBB LÁTNIVALÓI
5 nap 4 éjszaka
Vietnam kincsei körutunk befejezése után jöjjön velünk és ismerje meg Kambodzsa legszebb látnivalóit is! A
dolog igen egyszerű. A körút utolsó napján elrepülünk Kambodzsába, Phnom Penh-be. Megézzük az érdekes
várost és környékét, majd Siem Reap-ba megyünk, ahol vár minket Angkor ezer csodája. Végül kivisszük a
repülőtérre és búcsút veszünk öntől.
Ebbe a programunkba is belecsempésztünk egy kis délutáni-esti szabad barangolást. Phnom Penh sokkal több,
mint egy poros kis ázsiai város. Igazán megér egy estét!
Ázsia Gyöngye, ahogy régebben Phnom Penh-t nevezték, 1434-es alapítása óta folyamatosan fejlődő város. A
folyamatos 600 éves történelem rengeteg építészeti és kulturális emléket hagyott maga után. A város
fantasztikus természeti környezetben, a Mekong partján. Indokína legszebb francia koloniális stílusú városa. Ma
már ismét nyüzsgő város, rengeteg látnivalóval. Sajnos, csak egy szabad estét tudtunk betenni a programba. De
az, igazán izgalmas lehet. Javasoljuk, barangoljon egyet a régi városrészben, üljön be valamelyik parti
étterembe a Mekon partján. Megéri!

1. nap: Ho Chi Minh – Phnom Penh (-/-/D)
A körút utolső napján Phnom Penh-be repülünk. Idegenvezetőnk elviszi
önt a kiválasztott szállodába. Az este szabad, de sok érdekes fakultatív
programból válaszhat a helyszínen.

2. nap: Phnom Penh (B/L/-)
Reggeli után városnézésre indulunk Phom Penh-ben. A főbb
látványosságok, amikre időnk lesz a nap során: A Nemzeti Múzeum
egyedülálló kiállításai a khmer kultúra legszebb alkotásaival. A khmer
stílusú Királyi Palota, az Ezüst Pagoda, Tuol Sleng Múzeum.
De lesz idő meglátogatni a híres orosz piac nyüzsgő világát és
vásárolgatni végtelen áruválasztékából is. Naplementekor remek pihenés
vár minket calamelyik folyóparti kávéházban.
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3. nap: Phnom Penh - Siem Reap (B/-/D)
Reggel Siem Reap-be repülünk. Lepakolunk a szállodában és délután
elkezdjük a barangolást. Chong Kneas-ba autózunk és csónakkal
barangolunk a Ton Le Sap tavon, a halászok cölöpökre épült vagy éppen
vízen úszó falvai közt. Elmegyünk egy helyi piacra és az igazán jó
minőségű népművészeti termékek lelőhelyére az angkori kézműves
műhelybe (D’Artisan Angkor). Visszatérünk a szállodába, Este egy
igazán kellemes műsoros vacsora következik Aspara táncbemutatóval.

4. nap): Siem Reap (B/L/-)
Reggeli után indulunk délelőtti kirándulásunkra a világörökség egyik
legszebb helyére, Angkor Thom-ba. Első állomásunk Angkor Thom
déli kapuja. Innen indulunk tovább az ősi khmer főváros csodálatos
építészeti emlékei közé. Végígsétálunk a szobrokkal övezett kapuk között,
a romváros közepén emelkedő Bayon Templom-ig. Megcsodáljuk a
templom fantaszikos hindu hitvilágot tükröző faragványait, a középső
torony gorgó fejeit, amik az alapító király arcmását mutatják meg
bodhiszatvaként. Ez a csodálatos építmény vált Angor Thom legismertebb
épytményévé. Következő állomásunk a Preah Khan temolom.
Megtekintjük az “elefántok és a leprakirály “teraszát”. Délelőtti túránk
utolsó állomása az indákkal és gyökerekkel teljesen benőtt Ta Phrom templom.

Délután Angkor leghíresebb templomegyüttesét, Angkor Wat-ot
látogatjuk meg. A komplexum hatalmas, 81 hektáros területén rengeteg
látnivaló van. Ez a lehető legjobb és legszebb példája a khmer
építészetnek, szobrászművészetnek.
Aztán egy igazán felejthetetlen élmény következik: a naplemete a
Phnom Bakheng dombok tetejéről. Este szabadprogram.
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5. nap: Siem Reap – elutazás (B/-/-)
Reggeli után indulunk utolsó napi, délelőtti programunkra: Banteay
Srei ősi erődjánek meglátogatására. A 10. században épült
épületegyüttes lenyűgöző. Nevének fordítása “az asszonyok fellegvára”,
igen gyenge, és az igazi jelentést nem igen átadó fordítás. Igazi
jelentését azonban hamar kitalálhatjuk a csodálatos faragványok láttán.
Délben még elmegyünk az igazán jó minőségű népművészeti termékek
lelőhelyére az angkori kézműves műhelybe, az Artisans D'Angkor-ba.
Utána szabadidő, majd kivisszük a repülőtérre és elköszönünk öntől.

Árak:

A kiegészítés egyéni, a körút előtti érkezést feltételez.
Kérjen személyreszabott árajánlatot!

A túra ára tartalmazza:
+ 04 éjszaka kétágyas elhelyezéssel, reggelivel a kiválasztott szállodában, az adókkal és illetékekkel együtt.
+ Minden transzfer és utazás, légkondicionált autóval/busszal,
+ A program csónakútja
+ Angol idenenvezetés (Magyar nyelvű idegenvezetés, felárral, kérhető.
+ Belépőjegyek
+ Étkezések a programban (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Ásványvíz a buszokon
A túra ára nem tartalmazza:
- Nemzetközi repülőjegyek Vietnamba
- Belső repülüjegyeket:
- Ho Chi Minh - Phnom Penh: kb 200 USD/utas
- Phnom Penh - Siem Reap: kb. 105 USD/utas
- Early check in vagy late checkout a szállodáknál, amik nem a program részei
- Check in time a szállodáknál - 14:00pm - Check out time a szállodáknál -12:00pm
- utazási biztosítás
- Vietnami vízum és vízum engedély levél költésgei
- borravaló (nem kötelező) a sofőrnek és az idegenvezetőnek
- Kötelező gala vacsorák a kambodzsa csúcsszezonban és ünnepeken:
- Csúcsszezon (2016 december 24 – 2017 február 15) Felár: 45 USD/fő
- 2016 December 24 - gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- 2016 December 31- gála vacsora: gála vacsora: a választott szálloda adja meg.
- Egyéb, a programban nem említett költségek
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Városok
3*-os hotel
Phnom Penh
Siem Reap

Hotel lista

Szoba típus

Website

Cardamom Hotel & Apartment
Angkor Holiday Hotel
Angkor Home Hotel

Superior Room
Superior Room
Deluxe Room

www.cardamomhotel.com
www.angkorholidayhotel.com
www.angkorhomehotel.com

Superior Room
Deluxe
Superior Room
Deluxe Room

www.phnompenhhotel.com
www.ohanahotelpp.com
www.somadeviangkor.com
www.angkorparadise.net

Superior
Superior
Deluxe Garden
View

villalangka.com
www.taraangkorhotel.com
www.angkormiracle.com

4*-os hotel
Phnom Penh Hotel
Ohana Hotel
Somadevi Angkor Resort & Spa
Siem Reap
Angkor Paradise
4* plusz plus hotel
Phnom Penh
Villa Langka Hotel
Tara Angkor Hotel
Siem Reap
Angkor Miracle Resort
Phnom Penh
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NYARALÁS VIETNAM LEGSZEBB TENGERPARTJAIN

Eddigi tapasztalataink alapján, magyar vendégeink nyaralási szokásait is figyelembe véve, választottuk ki
azokat az üdülőhelyeket, szállásokat, amik a legjobban kedveltek körükben és jók is.
Igen népszerű szolgáltatásunk ez. Önnek semmi különöset nem kell tennie, csak kiválasztani az indulási
időpontot, a szállodát, az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat (pótágy, étkezési opciók – félpanzió, teljes
panzió – halal, kóser, vegetáriánus, laktóz mentes, diabetikus étkezés, gyermekfelügyelet, autó/motor bérlet…).
A többi már a mi dolgunk... A csomag mindig tartalmazza az érkezési és elutazási transzfereket a nyaralóhely
legközelebbi utazási kapcsolatához (repülőtér, vasút állomás, busz-pályaudvar, tengeri vagy folyami kikötő), a
helyi programismertetéseket, a szállásfoglalás előkészítését és ellenőrzését (amikor megérkezik, már minden
rendben van…).
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TENGERPARTI NYARALÁS PHAN THIET-BEN

Phan Thiet 5 órányi autóútra (200 km) van Ho Chi Minh város északi részétől. Legszebb rásze Mui Ne
tengerpartja híres homokdűnéiről, Phan Thiet horgászparadocsomától 20 km-re északi irányban.
A hullámlovasok új mekkájaez a hely és válogathatunk a butikhotelek vagy a tradicionális vietnami stílusú
szállások széles választékából.
Phan Thiet -i nyaralási csomagjaink 4 napos nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint meghosszabbíthatók!
Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók.
Egy nyaralás Mui Ne-ben tökéletes befejezése lehet vietnami utazásának. Ezért Mui Ne-i nyaralási
csomagjaink a Vietnam Kincsei körút kiegészítéseként is rendelhetők!
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Phan Thiet- programok
Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Mui Ne
sok ilyen lehetőséget nyújt. Az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz:
Dalat városlátogatás

Búvárkodás és sznorkelezés Cau szigetén

Mui Ne homokdűnéi kirándulás

A Rang Dong Wine Castle, Mui homokdűnéi kirándulás

Takou Mountain Pagoda kirándulás

Ke Ga világítótorony kirándulás

A to Co Thach pagoda kirándulás

Phan Thiet csónakkal és riksával

Quad (ATV) túra Mui Ne-ben

Binh Chau hőforrásai

Jeep túra Mui ne homokdűnéin
Horgászat és sznorkelezés a Vinh Hy öböl korallzátonyainál
A Vinh Hy öböl, a Binh Ba sziget, a Binh Hung sziget felfedezése. A Banana Beach
Phan Thiet környéke. Falvak, folyók kirándulás

TRANSZFER PHAN THIET-BE HOSSZABBÍRÁS:
A nyaralási csomag tartalmazza Ho Chi Minh City és a szálloda közötti mind kétirányú privát transzfert
is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.
A nyaralási csomag 4 napot és 3 éjszakát tartalmaz, de a szabad szállodai helyek függvényében
meghosszabbítható. Hosszabbítás esetén lehet más, a listánkban szereplő sMui Ne-i szállást is választani.
Első nap: Ho Chi Minh - Phan Thiet - Mui Ne.
Vezetőnk felveszi önt a szállodában vagy a repülőtéren, Ho Chi Minh city-ben és elviszi a kiválasztott
szállodába Phan Thiet – mui Ne-ben
Második és harmadik nap: Mui Ne (B)
Nyalaás Mui Ne-ben.
Negyedik nap (hosszabbítás esetén az utolsó nap) Mui Ne - Ho Chi Minh City (B)
Szabadidő a transzferig. Transzfer Ho Chi Minh City-be a repülőtérre.
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SZÁLLODÁINK PHAN THIET-BEN, A MUI NE TENGERPARTON
HOTEL DYNASTY 3*
A szálloda (Hoang Trieu) a gyönyörű partszakasz, Mui Ne
parton helyezkedik el. Nemzetközi szabványoknak megfelelő
szállást kínál, tradicionális vietnámi kialakítással, elegáns,
trópusi kertkapcsolattal és privát tengerparttal.
Az egyedi dizájno szobák remek kilátást biztosítanak az
úszómedencékre, a trópusi kertre és a szálloda fehér homokos
tengerparton fekvő magánstrandjára, háttérben a kék óceánnal.
Az összes szoba kényelmes komfortérzetet és tökéletes
berendezést biztosít a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
Az igénybevehető szolgáltatások és kiegészítések száées választéka igazán kényelmes tengerparti pihenést tesz
lehetővé.
Szobatípusok
ROH (Superior & Deluxe)
Luxurious Ocean View
Ocean Front Bungalow
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PANDAMUS RESORT &SPA 4*
A 10 hektáron épített, elsőosztályú szálloda friss, trópusi
kertekkel és a maga 300 méteres privát partszakaszával luxus
elhelyezét nyújt, de elérhető árakon.
A Pandamus Resort & Spa széleskörű lehetőségekkel és
változatos szálláslehetőségekkel rendelkezik. Minden bájával,
profi szolgáltatásaival élvezetessé és pihentetővé varázsolja a
nyaralást. A vendégek a nap 24 órájában élvezhetik a Blue
Lagoon kávézó nemzetközi és helyi ételválálasztékát. A
szálloda rendelkezik még szabadtéri loung-zsal, jakuzzival,
bárral és divatos éjszakai klubbal. A csandes és luxus környezet, a válogatott vendékör ideálíssá teszi
vendégeink számára.

Szobatípusok
Superior room (72)
Junior Suite (06)
Bungalow (24)
Family Suite (12)
•

All Inclusive Program:
Minden étkezés és üdítő, az alábbi szolgáltatásokkal:
Szabad üdító és gyömölcslé fogyasztás - reggeli – a la carte ebéd – délutáni bor és sajt (17:00 –
17:30), - vacsora – rendszeres barbecue műsoros vacsorák a medencénél – koktélok és vacsora
utáni italok – minden ellátás a Café Blue Lagoon Restaurantben (Open 24 hours) - Sun Terrace
Restaurant a medencénél - Black & White Discotheque - Waterfall Lounge - mini bár napi feltöltés
- szoba szervíz. Minden SPA és szórakoztató szolgáltatás, Mui Ne-i transzferek – kirándulások –
sportpályák – bicikli kölcsönzés – (tovább kb. 30 egyéb szolgáltatás)
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HOTEL THE CLIFF RESORT 4*+
Az utazónak aki Phan Thiet látnivalóira és az üdülőhely
szürakoztató programjaira is kiváncsi, a Cliff resort & Resort a
tökéletes választás.
Mindössze 10 km-re talátható a város központjától. A vendégek
élvezhetik a város nevezetességeit és a szálloda közelében
kínált programokat: Sea Link Golf pálya, Ponashu torony,
Jibe’s bar búvárközpont ad speciális egy speciálsi bájt ennek a
hotelnak.
A Cliff Resorts &Residence szintén sok lehetőséget kínál, hogy élvezetessé tegye a Phan Thietben-i nyaralást.
Van lehetőség kerékpár köcsönzésre, mosodai szolgáltatásra és egyéb kiegészító szolgáltatásokra is. Van
medence, bár és SPA is az üdülőben.

Szobatípusok
Azul Pool View 45m2 (14)
Azul Sea View 45m2 (46)
Bungalow Garden View 72m2 (6)
Beach Front Bungalow 72m2 (6)
Verde Condos 72m2 (10)
Terra Ocean View 140m2 (4)
Terra Ocean View 2 bedrooms 148m2 (9)
Terra Panoramic Sea View 150m2 (4)
Terra Panoramic Sea View 2 bedrooms (5)
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HOTEL VICTORIA PHAN THIET 4*+
A Hotel Victoria Phan Thiet 9 km-re található a halászfalutól,
fehér homokos és pálmafás tengerparton. Az 59 bungalow
tradicionális vietnami stílusban épült, törekedve a természetes
anyagok felhasználásával.
A hotel fürdője híres, 4 étterme sokféle konyhát felvonultatva,
az ínyenc vendéfgek kedvelt helye. Úszómedencéje, napozó
terasza, és jakuzzija nagyon kellemes pihenési lehetőséget
nyújt.
Rengeteg a sport és szabadidős tevékenység is, amik közül választhat a vendég. tengerparti labdajátékok,
kerépár kölcsönzés, és sok egyéb, és számos „nem motorizált” szabadidős program. A szálloda által szervezett
kiránduló programok is nagyon jók és élvezetesek.
Szobatípusok
Garden View Bungalow (22)
Beach Front Bungalow (18)
Family Bungalow (8)
Sea View Bungalow (7)

SEAHORSE RESORT & SPA 4*
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A Seahorse Resort & Spa Mui Ne legelegánsabb és legstílusosabb,
közvetlen tengerparti üdülője, amely csedes és gyönyörű környezezben
fekszik a tenger partján.
Tökéletes környezetet biztosít a nyugoddt, kényelmes és különleges
trmészeti élményeket kínáló nyaraláshoz. 40 luxus bungallója, 59 Deluxe
szobálya és lakosztálya, a SPA és rengeteg ödölési szolháltatása
egyedüláűllóvá teszi az egész körzetben.

Szobatípus
Deluxe (24)
Deluxe Grand Garden View (21)
Deluxe Sea View (3)
Deluxe Family (2)
Bungalow Garden View (33)
Bungalow Pool View (4)
Bungalow Sea View (2)
Bungalow Beach Front (1)

HOTEL TERRACOTTA 4*
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Ez a remek üdülő tíz perc távolságra található Mui Ne központjától.
Gyönyörú, a környék virágaiból összeállított virágoskertben fekszik.
65 szobáka modern felszerelésú, minden megtalálhatü bennük, ami
kényelmessé teheti a nyaralást.
Étterme európai és ázsiai konyhát is visz és kiszolgálja a szálloda
pool bárját is. Rengeteg sportlehetőség és a hotel által szervezett
kirándulások közül is lehet választani.

Szobatípusok
Deluxe room
Bungalow Superior Garden view
Bungalow Deluxe Garden view
Bungalow Deluxe Sea view
Bungalow Deluxe Beach Front

NYARALÁS CON DAO SZIGETÉN
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A gyarmati időkben ez a távoli déltengeri szigetcsoport (más néven Poulo Condore) hírhedt és rettegett volt, a
szigetcsoport legnagyobb szigetén, Con Son-on fekvő szigorú gyarmati börtönéről.
Ma, a szigetvilág lakói halászatból, gyöngyhalászatból, fecskefészek gyűjtésből, és mezőgazdaságból élnek.
A sziget természeti szépsége egyedülálló. A látogatók mindent megtalálnak itt, ami egy igazi déltengeri
nyaraláshoz csak szükségük lehet. Csodaszép sziklacsoportokat, érintetlen strandokat, , érintetlen őserdőket.
Tengeri teknősök rakják le tojásaikat a szgetek távoli partjain, lehet gyönyörködni a delfinek kolóniáinak
játékában.
Con Dao szigeti nyaralási alapcsomagjaink 4 nap nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint
meghosszabbíthatók! Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók.
Egy szigeten eltöltött nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk.
A con Dao és környező szigetvilág jó pár ilyen lehetőséget nyújt. az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy
kis kikapcsolódáshoz:
•
•
•
•
•
•

Con Dao történelmi és börtön túra
Teknősbéka nézőben a nemzeti parkban
Barangolás a múltban: Ültetvények és ősi falvak
Gyalogtúra és természetjárás az esőerdőben
Gyorshajós kirándulás a tengeri világítótoronyhoz
Tengeri horgászkirándulás
49. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Üdülőnk Con Dao szigetén. Csak egyet ajánlunk, de az nagyon jó!

SIX SENSES CON DAO RESORT 5*
A Six Senses Con Dao, az első öt csillagos üdülőhely a
szigetcsoporton. modren és különleges építészete egy
hagyományos vietnami halászfalu képét ötvözi a
kompromisszum mentes üdülési luxus minden kellékével.
Különleges érdeme a Six Senses szenvedélyes természet és
környezetvédelmi filozófiája, ami alapján építik a cég luxus
üdülőhelyeit világszerte. A táj eredeti képéhez harmonizált
épületek, a helyi kézműves és népművészeti termékekre épített
belső építészet, a hagyományos építőanyagok felhasználása, a
helyi tradíciók és kultura elemeire épülő kialakítás.
Nem véletlen, hogy a Six Senses Con Dao a világ egyik legjobb „ÖKO SHELTER” luxus üdülője National
Geographic Traveler toplistáján.

NYARALÁS PHU QUOC SZIGETÉN
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Phu Quoc szigete csak egy óra repülés Ho Si Minh-városból, vagy két óra repülés Hanoiból. Így a lehető
legtöbb utazási időt kell áldozni arra, hogy élvezhessük az egzotikus sziget életét.
A nyaralás Phu Quoc tengerpartjain egy igazi ízelítő a trópusi paradicsomból. A sziget dél-Vietnamban, a Thai
öbölben fekszik. A Smaragd sziget, ahogy a helyiek hívják természetes növényzetéért, buja trópusi ereiért, az
érintetlen esőerdőkben fakadó forrásaiért, csodálatos élővilágáért, azonban nem csak ezekről
híres. Elefántcsont színű, lágy homokos tengerpartjai, öblei méltán teszik Phu Quoc szigetét Vietnam egyik
leghíresebb üdülőhelyévé.
Phu Quoc szigeti nyaralási alapcsomagjaink 4 nap nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint
meghosszabbíthatók! Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók.
Phu quoc önmagában „csak” egy kellemes nyaraló sziget. Egy hosszabb itteni nyaralásnál fontos, hogy a
tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk, mert nasgyon hamar kiderüólhet, hogy a nap
mindennap ugyaúgy süt és nem ártana egy ki mozgás, kirándulás.. Phu Quoc és a környező szigetvilág jó pár
ilyen lehetőséget nyújt. az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz:
Déli szigettúra: Duong Dong piac, Halszósz gyár, Cau emplom, Gyöngy farm.
An Thoi szigetvilága: Egész nsapos túra s szigetvilág ccsdodái közt. horgászat és sznorkeling. A Sao öböl.
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Gyalogtúra a nemzeti parkban: az egyszerű őserdei sétától a dzsungel kalandokig.
Naplemente túra: a trópusi naplemente a legszebb helyen.
Éjszakai tintahal halászat: Izgalmas éjszakai program a tengeren, .halászhajóval, reflektoros tintahal fogással.
Északi szigettúra: fürdés, sznorkelezés és horgászás a kisebb észasi szigetek körül, különleges látnivalókkal:
Ganh Dau Beach, Kambodzsa a távolból, bors farm a nemzeti parkban.

TRANSZFER PHAN PHU QOUC-BA, HOSSZABBÍRÁS:
A nyaralási csomag tartalmazza Phu Quoc repülőtere és a szálloda közötti mind kétirányú privát
transzfert is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.
A nyaralási csomag 4 napot és 3 éjszakát tartalmaz, de a szabad szállodai helyek függvényében
meghosszabbítható. Hosszabbítás esetén lehet más, a listánkban szereplő sMui Ne-i szállást is választani.
Első nap: Érkezés Phu Quoc-ba.
Vezetőnk felveszi önt Phu Quoc repteréné s elviszi a kiválasztott szállodába Phu Quoc-ban
Második és harmadik nap: Phu Quoc (B)
Nyalaás Mui Ne-ben.
Negyedik nap (hosszabbítás esetén az utolsó nap) reptéri transzfer (B)
Szabadidő a transzferig. Transzfer Phu Quoc repülőterére.
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SZÁLLODÁINK, ÜDÜLŐINK PHU QUOC SZIGETÉN
MAI SPA RESORT PHU QUOC 3*
Azok számára akik a kellemes nyaralás mellett részt szeretnének
venni Phu Quoc nyüzsgő éjszakai életében, meg szeretnék ismerni a
sziget izgalmas helyeit az üdölő központ legjobb helyeit, a Mai Spa
Resort a tökéletes választás! A város izgalmas központja csak 1 kmre fekszik.
A hotel széles körű szolgáltatásai között a a free wi-fi, remek
közösségi terek, étterem, parti bár, medence, mind a 27 vietnami
stílusban berendezett szobájában palzma TV, papucs, fördőköpeny, napernyú és sok egyéb szolgáltatás van. A
szállosa magánstrandja is gyönyörű. A parton lévő SPA minden elképzelhető kényeztetéssel szolgál, miközben
nézhetjük az übül gyönyörű látványát.
Szobatípusok
Garden View Room (4)
Garden View Bungalow (8)
Sea View Room (6)
Pool & Sea view Bungalow (3)
Beach Front Bungalow (3)
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EDEN RESORT PHU QUOC 4*+
A vadonatúj, 2010-ben épült 1.5*-s üdölő a sziget egyik legszebb
nyralóhelye, ami kb. 5 km-rre a repülőtértől, csodálatos környezetben,
közvetlenül a tenger partján fekszik.
A hotel 166 nagyon kellemesen felszerelt vendégszobájának
mindegyikében van plazmaTV, masszázs-fördőkád, vezeték nélküli
Internet. Nem dohányzó vagy dohányzó szobák is választhatók.
Számos szolgáltatása közt megtalálhatók a medencék (gyermek
medence is), magánstrand, masszázs és egyéb SPA szolgáltatások,
gyerekklubb, és még sok más vendég-kényeztető szolgáltatás is.

Szobatípusok
Garden View Deluxe
Ocean View Deluxe
Grand Deluxe Garden View
Grand Deluxe Ocean View
Premier Garden View Bungalow
Eden Garden View Bungalow
Eden Beach Front Bungalow
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SAIGON PHU QUOC HOTEL 3*+
A Saigon Phu Quoc Hotel egy három és fél hektáros parkban,
kókuszpálmákkal benőtt domboldalon, csendes környezetben
fekszik, remek panorámás kilátással.
Rengeteg szórakozási és vizisport lehetőséget kínál. Főleg a
nyugodt pihenést, remek ellátást és szép környezetet kereső
vendégeinknek ajánljuk.

Az árak USD/főben vannak megadva és nem tartalmazzák az esetleges főszezoni kiegészítő költségeket

Szobatípus
Panorama room (32)
Star Cruise (30)
VIP Bunggalow (10)
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MERCURE PHU QUOC RESORT 4*
A Mercure Phu Quoc Resort trópusi kertjében rejtőző 73 önálló
és minden kényelemmel felszerelt nyaralóvillája a Thai öböl
gyönyörű tengerpartja mentén található.
Vendégei kényelméről és szórakozásáról két bár, teniszpályák,
medence, jakuzzikkal és szaunával ellátott SPA gondoskodik.

Az árak USD/főben vannak megadva és nem tartalmazzák az esetleges főszezoni kiegészítő költségeket

Szobatípusok
Superior Villa
Deluxe Villa
Premium Deluxe King Villa
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LA VERANDA RESORT 4*
Az üdülő 70 darab egyedi balkonos, tengerre néző és
különleges berendezésű szobával rendelkezik, amelyek patkó
alakban veszik körül az üdülő központi medencéjét.
Két étterme, a longue bár, a tengerparti SPA és a csodálatos
kilátás szolgálja vendégei kényelmét. Különösen alkalmas
baráti társaságok nyaralásához, családi eseményekhez,
esküvőkhöz és nászutakhoz.

Az árak USD/főben vannak megadva és nem tartalmazzák az esetleges főszezoni kiegészítő költségeket

Szobatípusok
Deluxe Garden
Premier Garden
Premier Ocean View
Classic Villa Garden
La Veranda Ocean View Villa
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NYARALÁS NHA TRANG TENGERPARTJAIN

Csak 45 perc autóútnyira Ho Chi Minh City-től, vagy egy és háromnegyed órás repülésnyire Hanoi-tó fekszik
Vietnam leghíresebb tengerparti üdülőhelye: Nha Trang.
Hosszú, pálmafás, szikrázóan fehér homokos, hosszan elnyúló strandjai a Kínai-tenger partján fekszenek.
Szállodái, üdülői, szórakozási lehetőségei minden igényt kielégítenek. A központi strandjaitól kicsit távolabb, a
kis öblökben, domboldalakon egészen különleges kialakítású üdülők, nyaraló villák húzódnak meg.
Nha Trang beach-i nyaralási alapcsomagjaink 4 nap nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint
meghosszabbíthatók! Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók.
Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Phu
Quoc és a környező szigetvilág jó pár ilyen lehetőséget nyújt. az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis
kikapcsolódáshoz:
58. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Félnapos városnézés Nha Trang -ban
Egész napos városnézés Nha Trang -ban
A vidéki Vietnam: Egész napos falusi túra busszal és csónakúttal
Kézműves falvak: busszal, gyalog és csónakkal
Vízesések és hőforrások: egész napos felfedező túra a dzsungelben
Barangolás a szigetvilágban: Hon Mun, Hon Mieu, Hon Mot
Üvegfenekű hajóval a Salanganes szigeteken: Egész napos felfedező program
Egész napos barangolás a szigetvilágban: Hon Mot, hon Hon Tam, halászfalvak, tengeri kajakozás
Nha Trang tengerparti barangolás: ősi templomok, falvak, piacok.

Szállodáink Nha Trang-ban
ASIA PARADISE NHA TRANG 3*+
Az Asia Paradise Hotel Nha Trang az üdülőhely 3 legjobb
3*-os szállodáinak egyike. Elhelyezkedése és az általa nyújtott
luxus következtében szolgáltatásai inkább a 4*-os kategóriába
sorolnák. Árai viszont 3*-ak, megfizethetők. .
A szálloda ideális helyen, az üdülőhely szívében, számos
idegenforgalmi létesítmény között fekszik, a tengerparttól egy
saroknyira. Az öböl a világ 30 legérintetlenebb tengerpartjának
egyike. Igazi, trópusi strand élményt kínál.

MICHELIA HOTEL NHA TRANG 4*
Csak néhány lépésnyire a strandtól, Nha Trang város
központjában található a Hotel Michelia.
Szobáiból gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és Nha Trang
városára. 201 szobája kellemes és kényelmes kialakítású,
minden szokásos felszerelést tartalmaz, ami csak egy modern
nyaraló szállodákban elképzelhető.
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NOVOTEL NHA TRANG 4*
154 erkélyes szoba a pezsgő Nha Trang tenger partján.
A Novotel Nha Trang, az utazók értékelése szerint, az első
számú 4*-os hotel az üdülőhelyen, pár perc sétányira a premier
kategóriájú és jó minőségű kiskereskedelmi üzletektől,
éttermektől és egyéb szórakozási lehetőségektől.
A Novotel nemzetközi minőségű szállodai szabványának
minden szolgáltatása megtalálható itt.

WHALE ISLAND RESORT 4*
A Whale Island Resort a Phong Bay öböl partján fekszik. A
hotelből remek kilátás nyílik az öbölre és a környező trópusi
tájra. A központi épület szobái tágasak, dolgozó és nappali
térrel is rendelkeznek.
Külön érdekesség a kiegészítő szolgáltatások sokszínűsége.
Néhány ezek közül: búvárközpont és PADI tanfolyamok;
különleges tengeri menüt is kínáló étterem; remek bár; szörf,
kajak és katamarán kölcsönzés; kirándulások.

SUNRISE NHA TRANG BEACH HOTEL & SPA 5*
A Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa Nha Trang Hotel
az egyetlen gyarmati stílusban épült szálloda Nha Trang-ban.
Az 5 csillagos szálloda idilli helyen, Nha Trang turisztikai
negyedében fekszik, pár pár lépésre a strandtól, sétatávolságra
a bevásárló központoktól és az idegenforgalmi célpontoktól.
A szálloda 125 tengerre néző erkélyes szobájából és
lakosztályából gyönyörű kilátás nyílik a Nha Trang öbölre.
A római stílusú medencével és privát stranddal rendelkező üdülőszálló ideális hely a nap szerelmeseinek is.
Egyszerűen minden kényelmi szolgáltatással rendelkezik. külön érdekessége a régi császári stílusú Huong Viet
étterem és a Sunrise Spa luxusa.
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SIX SENSES NINH VAN BAY 5*
A Six Senses Ninh Van Bay helyezkedése egyszerűen drámai.
Az öböl partján és a sziklák között szétszórtan elhelyezkedő
villákból gyönyörű kilátás nyílik a tengerre, a környező
érintetlen trópusi tájakra.
Az üdülőhely építészeti stílusa a hagyományos vietnami stílus,
felszerelve a legmodernebb luxus kényelemmel és minden
elképzelhető szolgáltatásokkal. Ez az egyik legszebb üdülő Nha
Trang környékén..
Egyszerűen minden üdülési szolgáltatás megtalálható itt, luxus kivitelben. Éttermek, bárok, medencék és SPA,
rekreációs szolgáltatások, business-center és még sok minden más.
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ANGOL NYELVŰ VIETNAMI PROGRAJAINK

Magyar nyelvú szolgáltatásaink elég jók és nagyon sok kedves vendéget fogadunnk Vietnamban (is). A gond
csak annyi, hogy hamar elfogynak magyar nmyelvet is értő idegenvezetőink. Egyszerre ők sem tudnak két
helyen lenni. Szerncsére, egyre több magyar utazőnknak nem jelent komoly kihívást az angol nyelv. Az ő
számukra van pár nagyon jó hírünk:
Minden utunk és programunk angol nyelven is elérhető.
A magyarul havonta induló körutunk minden héten indul angolul.
A magyarul csak körút kiegészítésklnt rendelhető északviertnami és kambodzsai programjaink andolul
bármelyik nap elindíthatók, akár már két főtőé is.
Észak-vietnami és kambodzsai moduljaink angolul önállóan is rendelhetők bármelyik időpontban.
Vannak olyan speciális, főleg kulturális útjaink, amik (egyenlőre) csak angolul elérhetők.
Itt az utóbbiakat ismertetjük röviden…
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GENERAL REMARKS
PRICES AND PAYMENT CONDITIONS
TOUR PRICE EXCLUDES:
+ All International flight tickets from/to Vietnam
+ Early check in or late checkout are not mentioned in our program
- Check in time at hotel 14:00pm - Check out time at hotel 12:00pm
+ Travel insurance
+ Personal Expenses; Optional tours
+ All drinks and any meals not mentioned above in the day-by-day itinerary
+ Visa stamp fee at international gate (25 USD per person)
+ Tips for local guides and coach drivers
+ Compulsory gala dinners during festive seasons and Peak Season Surcharges for the following periods:
- Independent Day from 02 September to 03 September 2016
- Christmas Eve gala dinner (December 24, 2016)
- New Year’s Eve gala dinner (December 31, 2016)
- New Year & Holiday: 24 December 2016 to 10 January 2017
- Lunar New Year from 27 January 2017 to 4 February 2017
- The Hung Kings Anniversary from 6 April 2017 to 7 April 2017
- Victory Day & Labour Day from 29 April 2017 to 02 May 2017
+ Other services not mentioned above
DEPOSIT AND PAYMENT:
• A deposit of 30% of the total tour cost is required when you confirm your reservation. The remaining amount shall be paid to
Halong Tour at least 30 working days before the guest’s departure. Note: Overseas bank charge is on your side

VISA CONDITIONS TO ENTER VIETNAM
NOTE:
• Vietnam Visa On Arrival guaranteed letter. We will send you the visa approval letter issued by Vietnam Immigration Department.
You need to print it, bring it along when traveling to Vietnam. When you arrive at the airport, with this approval letter, you'll be
able to get visa at Immigration desk - Kindly prepare 2 pictures (passport sized photos) & 25 USD for stamp fees per person
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Essence of Vietnam 9 days
(9 Days - Departs Daily on a Private Basis)
Hanoi, Halong Bay, Hue, Hoian, Ho Chi Minh City, Mekong delta
This tour combines the urban highlights of a trip to Vietnam with the most exciting cultural
destinations. Start your trip in charming Hanoi, where your introduction includes a private
city tour and an evening performance of the famed water puppets sculptures. Also spend a 2
days /1 night cruising in Halong Bay, where thousands of limestone rock jut dramatically
from the sea and numerous grottoes have created an ephemeral, fantastic landscape. Fly from
Hanoi to Hue, where you will visit the Citadel and the tomb of Minh Mang. From Hue, depart
on a coastal drive to Hoi An, a wonderful oasis of traditional Vietnamese architecture,
temples, pagodas, and homes that display superb woodwork and beautiful antiques. There
will be time to relax at the beach before flying to Saigon for city touring and explore the daily
life in Mekong Delta. Your tour concludes with a final night in Saigon; the next day you will
be transferred to the airport for your departure flight.
Itinerary Overview
Day 1: Arrive Hanoi, transfer to hotel for 2 nights
Day 2: Full-day Hanoi city tour
Day 3: Excursion to Halong Bay, stay overnight on board
Day 4: Travel back to Hanoi, flight to Hue for 1 night
Day 5: Half-day Hue city tour, afternoon drive to Hoian for 2 nights
Day 6: Morning touring, afternoon at leisure
Day 7: Transfer and flight to Saigon for 2 nights, afternoon touring
Day 8: Excursion to Mekong Delta
Day 9: Depart Ho Chi Minh, private airport transfer

Detailed itinerary:
Day 1: Hanoi Arrival
On arrival at Hanoi's Noi Bai International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel. The rest of the day
is at leisure. Overnight in Hanoi.
Day 2: Full Day Hanoi City Tour (B/L)
The post-colonial capital city of Hanoi is a unique Asian city with tree-lined boulevards, French colonial architecture, numerous lakes,
pagodas and temples. This full day tour takes you around Hanoi's most interesting sights, including the Ho Chi Minh Complex, Ho
Chi Minh's Mausoleum and his Stilt House, the Presidential Palace, the One Pillar Pagoda nearby and the Old Quarter, known for its
36 streets and former craft guilds. Also on the tour will be the Lake of the Restored Sword, Ngoc Son Temple, the Temple of
Literature, and one of the city's museums, either the History Museum or the Ethnology Museum. Accommodation at hotel in Hanoi.
Day 3: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (B/L/D)
Following breakfast, cruise shuttle bus picks you up from your hotel and travel to the spectacular World Heritage site of Halong Bay
in the Gulf of Tonkin (approximately four hours). Arrive at your jetty in Halong City towards noon and proceed with check-in
formalities. After your welcome onboard, a lunch will be served while cruising towards the bay itself. In the afternoon, enjoy some
visits and/or activities (depending on each boat’s itinerary) or just spend some time relaxing on board. Towards the end of the day the
boat sets anchor for the night among the karst formations. Dinner is served on board. Overnight aboard on Halong Bay
Note: 2 days cruise itinerary is subject to change bases on each cruise company, transfer by cruise’s shuttle bus (driver pick-up, there
is no tour guide on the bus), english speaking guide is available on board.
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Day 4: Halong Bay Cruise – Hanoi – Fly to Hue (B/-/-)
Enjoy your fresh morning in the middle of the bay, the sun rises on Halong in the morning and breakfast is served (brunch on some
boats) while the vessels cruises slowly through the magnificent rock formations and back towards port. Disembark and transfer by the
cruise shuttle bus back to Hanoi.
Upon arrival in Hanoi, private transfer to the Noi Bai airport for the flight VN1545 (19.55 – 21:05) to Hue, where you will be met and
transferred to hotel for a one-night stay. Accommodation at hotel in Hue.
Day 5: Hue World Heritage - Hoi An ancient town (B/L)
After breakfast at your hotel, you will board a private traditional boat for a cruise on the romantic Perfume River as you head out to
the countryside. Being the ancient capital, Hue is surrounded by ancient tombs of emperors past, and a visit to some of these tombs
will be on the itinerary for today. The charming Lady Pagoda (Thien Mu Pagoda) will be the first stop of the day. Continue along the
river to the Royal Tombs of Minh Mang, the second emperor of the Nguyen Dynesty who reigned until 1841. The tomb blends
traditional architecture with a magical natural setting, and consists of 40 constructions (palaces, temples, and pavilions). Also visit to
the Imperial City, which is located in the Citadel. The Imperial City was built in the early 19th century. Explore the Thai Hoa Palace,
with its spacious hall and ornate roof of huge timbers supported by 80 carved and lacquered columns. See the Halls of the Mandarins,
the Nine Dynastic Urns and the site where the Forbidden Purple City once stood.
This afternoon, depart by road for Hoi An ancient town, which is an exceptionally well-preserved example of a South-East Asian
trading port dating from the 15th to the 19th century. Its buildings and its street plan reflect the influences, both indigenous and
foreign, that have combined to produce this unique heritage site. The drive takes approximately 3 hours and passes through some of
Vietnam’s most breathtaking landscape. En route, visit the Museum of Cham Sculpture, which contains one of the finest collections of
Indo-Hindu carvings and documents the history and culture of the Cham people. Also visit the handicraft villages on the foot of
Marble Mountain. Upon arrival in Hoi An, settle into your hotel. Accommodation at hotel in Hoian.
Day 6: Hoian (B/L)
This morning, enjoy a walking tour of this enchanting town visiting an old merchant house, the Hoi An Museum, a Chinese Assembly
Hall and the Japanese Covered Bridge. Also explore its many craft and silk shops and the colorful fish and produce market. In the
afternoon, you are free to meander in Hoi An or unwind at Cua Dai Beach. Overnight in Hoi An.
Day 7: Hoian – Fly to Ho Chi Minh city (B/D)
In the morning, you will be transferred to the airport for a flight to Ho Chi Minh city. In the afternoon, you will have a private tour of
Ho Chi Minh City, the country's commercial center and home to a growing number of upscale restaurants and shops. You'll visit the
Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, Old Post Office and China town. If you desire, you can visit the powerful War Remnants
Museum. Conclude the day with a visit to colorful outdoor markets and Dong Khoi Street, the city’s main shopping boulevard with
fashionable boutiques and accessories designed by up-and-coming Vietnamese designers, hill tribe crafts, high quality linens and
house-wares. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 8: Mekong Delta Excursion (B/L)
The Mekong's Vietnamese name, Cuu Long, means Nine Dragons for the nine mouths that terminate the flow of this great river as it,
is absorbed by the sea. After breakfast, a two hour drive to My Tho will expose you to the colorful outskirt life as well as picturesque
rice fields along the journey. On arrival, take a boat trip on Mekong river that covers areas of My Tho fish-farm and four islands of
Dragon, Unicorn, Turtle and Phoenix. Visit Phoenix island, explore Dua Religion relics and manufacture of handicraft made from
coconut trees. Continue to Thoi Son island. On arrival, visit traditional rice paper and coconut candy factory, walking along the rural
village for visiting local house, where you can enjoy taste of seasonal fresh fruits, honey tea with many kind of jams while enjoy
Southern traditional music show “Don Ca Tai Tu” - the lovely and romantic melody of one of local artists in Mekong Dalta. Rowing
on sampans along the canals of Mekong river covered with shady water coconut trees. Have lunch at local restaurant. Return to Ho
Chi Minh later this afternoon. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 9: Ho Chi Minh Departure (B)
There is no activity planned for today. Enjoy your free time for souvenir shopping or relax until transfer to the airport for your onward
flight. Finish your trip or you can extend some day to Siem Reap (Cambodia), Mui Ne (Phan Thiet) or Phu Quoc Island.
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Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Halong
V’spirit Cruise
Hue
Asia Hue Hotel
Hoian
Botanic Garden Homestay
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Halong
Glory Cruise
Hue
Eldora Hotel
Hoian
Vinh Hung Reverside Resort
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Halong
Pelican Cruise
Hue
Saigon Morin hotel
Hoi An Beach Resort & Spa
Hoian
Hoian Boutique Resort
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Halong
Indochina Sails Junk
Hue
Imperial Hue
Hoian
Palm Garden Resort
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Halong
Paradise Luxury
Hue
La Residence Hue
Hoian
The Nam Hai resort
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel

Room Type

Website

Superior
Deluxe cabin
Deluxe
Superior room
Deluxe room

www.ladolcevita-hotel.com
www.vspiritcruises.com
www.asiahotel.com.vn
www.botanichomestay.com
www.leduyhotel.com.vn

Deluxe
Deluxe
Deluxe city view
Superior
Deluxe

www.thienthaihotel.com
www.glorylegendcruises.net
www.eldorahotel.com
www.vinhhungresort.com
www.oscar-saigonhotel.com

Superior
Deluxe cabin
Premium city deluxe
River view deluxe
Superior
Deluxe

www.lanvienhotel.com.vn
www.pelicancruise.com
www.morinhotel.com.vn
www.hoianbeachresort.com.vn
www.boutiquehoianresort.com
www.odysseahotels.com

Superior
Deluxe cabin
Deluxe riverview
Deluxe garden view
Superior

www.sofitel.com
www.indochinasails.com
www.imperial-hotel.com.vn
www.palmgardenresort.com.vn
www.sofitel.com

Grand Luxury
Deluxe balcony
Deluxe Riverview
One bedroom villa
Park room

www.sofitel.com
www.paradisevietnam.com
www.la-residence-hue.com
www.ghmhotels.com
www.saigon.park.hyatt.com

Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
1165
1015
950
185
1255
1100
1045
255
1560
1315
1256
425
1733
1590
1530
665
On Request!
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TOUR PRICE INCLUDES:
+ 07 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ 01 night cruise accommodation (shared boat with private cabin, in-house english speaking guide)
+ All transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Internal flight tickets: Hanoi - Hue & Da Nang – Ho Chi Minh city (by Vietnam Airlines, Max 20kg baggage and 7 kg hand luggage
per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS

CUSTOMIZE YOUR TRIP:
+ Supplement private transfer Hanoi – Ha Long – Hanoi with with English speaking guide escort: On request!
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Hanoi & Saigon Experience
(7 Days - Departs Daily on a Private Basis)
Hanoi, Halong Bay, Ho Chi Minh, Cu Chi Tunnels, My Tho
This short excursion introduces travelers to Vietnam's two key cities: Hanoi, the northern heart of Vietnamese culture and the bustling southern city
of Saigon. Begin in Hanoi, where you will visit the late Ho Chi Minh's traditional teakwood house and the mausoleum where his body is interred.
Also visit Hanoi's Temple of Literature - a testament to the Confucian history of the city. Meander through the Old Quarter, a warren of elegant
colonial buildings now inhabited by a range of craftspeople, and visit the city's many impressive modern art galleries. You also spent a night on a
luxury boat in beautiful Halong Bay. Cruise among the limestone islands while enjoying fresh seafood, swimming, visits to local islands, and
activities on board. Next, fly to Saigon for city touring. There, visit the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, Old Post Office, War Remnants
Museum, Ben Thanh market and the network of secret tunnels in Cu Chi that were used during the Vietnam War. Then spend the day cruising
through narrow canals of the Mekong Delta to experience the traditional side of Vietnamese river life. This is simply a suggested itinerary and can
easily be customized to suit your schedule, budget, and interests.
Itinerary Overview:
Day 1: Arrive Hanoi;
Day 3: Halong Bay Cruise, stay overnight on board;
Day 4: Sunrise cruise, travel back to Hanoi;
Day 4: Hanoi touring, fly to Saigon for 3 nights.
Day 6: Morning city tour, afternoon tour of Cu Chi Tunnels
Day 6: Full-day excursion to Mekong Delta;
Day 7: Airport transfer;

Detailed Itinerary:
Day 1: Hanoi Arrival (-/-/D)
On arrival at Hanoi's Noi Bai International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel. In the late afternoon,
you will visit the Lake of the Restored Sword, Ngoc Son Temple, the Old Quarter, known for its 36 streets and former craft guilds
and enjoy a water puppet performance, a folk art tradition unique to northern Vietnam. Welcome dinner at local restaurant.
Accommodation at hotel in Hanoi.
Day 2: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (B / L / D)
Following breakfast, cruise shuttle bus picks you up from your hotel and travel to the spectacular World Heritage site of Halong Bay
in the Gulf of Tonkin (approximately four hours). Arrive at your jetty in Halong City towards noon and proceed with check-in
formalities. After your welcome onboard, a lunch will be served while cruising towards the bay itself. In the afternoon, enjoy some
visits and/or activities (depending on each boat’s itinerary) or just spend some time relaxing on board. Towards the end of the day the
boat sets anchor for the night among the karst formations. Dinner is served on board. Overnight aboard on Halong Bay
Note: 2 days cruise itinerary is subject to change bases on each cruise company, transfer by cruise’s shuttle bus (driver pick-up, there
is no tour guide on the bus), english speaking guide is available on board.
Day 3: Halong Bay Cruise – Hanoi (B / - / -)
Enjoy your fresh morning in the middle of the bay, the sun rises on Halong in the morning and breakfast is served (brunch on some
boats) while the vessels cruises slowly through the magnificent rock formations and back towards port. Disembark and transfer by the
cruise shuttle bus back to Hanoi. Check-in hotel. Free at leisure and overnight at hotel in Hanoi.
Day 4: Hanoi City Tour – Fly to Ho Chi Minh City (B/L/-)
The post-colonial capital city of Hanoi is a unique Asian city with tree-lined boulevards, French colonial architecture, numerous lakes,
pagodas and temples. This full day tour takes you around Hanoi's most interesting sights, including the Ho Chi Minh Complex, Ho
Chi Minh's Mausoleum and his Stilt House, the Presidential Palace, the One Pillar Pagoda nearby. Also on the tour will be the
Temple of Literature, peaceful West Lake (with lovers street Thanh Nien) and the sedate Tran Quoc Pagoda. After lunch, you will
be transferred to the airport for your flight to Ho Chi Minh, where you will be met and transferred to hotel for a three-night stay.
Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
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Day 5: Ho Chi Minh City Tour – Cu Chi Tunnels (B/L/-)
Also known as Saigon, Ho Chi Minh city is Vietnam’s commercial capital and a city of extraordinary energy. After breakfast, travel to
Cu Chi, 70 km to the Northwest of Ho Chi Minh. Cu Chi Tunnels consist of more than 200km of underground tunnels. This main axis
system has many branches connecting to underground hideouts, shelters, and entrances to other tunnels. The network included
innumerable trap doors, specially constructed living areas, storage facilities, weapons factories, field hospitals, command centers and
kitchens. Today the remaining tunnels have become a major tourist attraction giving the visitor a unique experience and a feel of what
underground life during the U.S - Vietnam War. Return to Ho Chi Minh for lunch. In the afternoon, you will be taken on a city tour of
Ho Chi Minh city (Saigon) including the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, the Old Post Office and bustling Ben Thanh
Market. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 6: Mekong Delta Excursion (B/L)
The Mekong's Vietnamese name, Cuu Long, means Nine Dragons for the nine mouths that terminate the flow of this great river as it,
is absorbed by the sea. After breakfast, a two hour drive to My Tho will expose you to the colorful outskirt life as well as picturesque
rice fields along the journey. On arrival, take a boat trip on Mekong river that covers areas of My Tho fish-farm and four islands of
Dragon, Unicorn, Turtle and Phoenix. Visit Phoenix island, explore Dua Religion relics and manufacture of handicraft made from
coconut trees. Continue to Thoi Son island. On arrival, visit traditional rice paper and coconut candy factory, walking along the rural
village for visiting local house, where you can enjoy taste of seasonal fresh fruits, honey tea with many kind of jams while enjoy
Southern traditional music show “Don Ca Tai Tu” - the lovely and romantic melody of one of local artists in Mekong Dalta. Rowing
on sampans along the canals of Mekong river covered with shady water coconut trees. Have lunch at local restaurant. Return to Ho
Chi Minh later this afternoon. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 7: Ho Chi Minh Departure (B)
There is no activity planned for today. Enjoy your free time for souvenir shopping or relax until transfer to the airport for your onward
flight.
Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Halong
V’spirit Cruise
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Halong
Glory Cruise
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Halong
Pelican Cruise
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Halong
Indochina Sails Junk
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Halong
Paradise Luxury
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel

Room Type

Website

Superior
Deluxe cabin
Deluxe

www.ladolcevita-hotel.com
www.vspiritcruises.com
www.leduyhotel.com.vn

Deluxe
Deluxe
Deluxe

www.thienthaihotel.com
www.glorylegendcruises.net
www.oscar-saigonhotel.com

Superior
Deluxe cabin
Deluxe

www.lanvienhotel.com.vn
www.pelicancruise.com
www.odysseahotels.com

Superior
Deluxe cabin
Superior

www.sofitel.com
www.indochinasails.com
www.sofitel.com

Grand Luxury
Deluxe balcony
Park room

www.sofitel.com
www.paradisevietnam.com
www.saigon.park.hyatt.com
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Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
798
699
656
145
868
759
715
185
1060
945
899
325
1298
1190
1145
555
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 05 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ 01 night cruise accommodation (shared boat with private cabin, in-house english speaking guide)
+ Transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Domestic flight tickets: Hanoi – Ho Chi Minh (Vietnam Airlines, max 20kg baggage and 7 kg hand luggage per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
CUSTOMIZE XOUR TOUR:
+ Private transfer Hanoi – Ha Long – Hanoi with with English speaking guide escort: On request!
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Highlights of Vietnam 10 days
(10 Days - Departs Daily on a Private Basis)
Hanoi, Halong Bay, Hue, Hoian, Ho Chi Minh City, Mekong delta
This tour is perfect for those travelers who wish to maximize their exposure to the cultural and natural highlights of this vibrant country while
traveling in comfort and style. Begin in Hanoi, one of Asia’s most beautiful and enjoyable cities. Stroll around the lake, and attend an evening theater
performance. Visit ancient temples, excellent art and culture museums, and the city's best contemporary Vietnamese art galleries. Explore the
fascinating Old Quarter and its hundreds of specialty shops selling silk clothing, lacquerware, embroidered linens, furniture, bamboo cooking utensils,
ceremonial objects and more. One night will be spent on a boat in beautiful Halong Bay. Cruise among the limestone islands while enjoying fresh
seafood, swimming, visits to local islands, and activities on board.
Next, fly to Hue, established as the capital of unified Viet Nam in 1802, Hue was not only the political but also the cultural and religious centre under
the Nguyen dynasty until 1945. The Perfume River winds its way through the Capital City, the Imperial City, the Forbidden Purple City and the Inner
City, giving this unique feudal capital a setting of great natural beauty.
Continue on a coastal drive to the Hoi An Ancient Town, which is an exceptionally well-preserved example of a South-East Asian trading port
dating from the 15th to the 19th century. Its buildings and its street plan reflect the influences, both indigenous and foreign, that have combined to
produce this unique heritage site. Nearby, also see My Son Sanctuary, a unique culture which owed its spiritual origins to Indian Hinduism
developed on the coast of contemporary Viet Nam. This is graphically illustrated by the remains of a series of impressive tower-temples located in a
dramatic site that was the religious and political capital of the Champa Kingdom for most of its existence.
The tour concludes in dynamic Ho Chi Minh, the country’s bustling commercial center. With your own expert guide and driver, experience the city's
most interesting sights, historic attractions, museums, and shops, markets, and excellent restaurants. Also spend a day cruise along narrow canals of
the Mekong Delta. Finish your trip or you can extend some day to Siem Reap (Cambodia), Mui Ne beach (Phan Thiet) or Phu Quoc Island.
Itinerary Overview
Day 1: Arrive Hanoi, transfer to hotel for 2 nights
Day 2: Full-day Hanoi city tour;
Day 3: Halong Bay Cruise, stay overnight on board;
Day 4: Sunrise cruise, travel back to Hanoi for flight to Hue for 2 nights;
Day 5: Hue touring;
Day 6: drive to Hoian for 2 nights, afternoon Hoian touring;
Day 7: Excursion to My Son, afternoon at leisure;
Day 8: Fly to Ho Chi Minh city for 2 nights, afternoon touring;
Day 9: Excursion to Mekong Delta
Day 10: Depart Ho Chi Minh

Detailed Itinerary:
Day 1: Arrival Hanoi
On arrival at Hanoi's Noi Bai International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel in Hanoi. Overnight
in Hanoi.
Day 2: Hanoi city’s highlights (B/L)
Although it is the modern-day capital of Vietnam, Hanoi still retains the mystery and charm of past centuries, with its narrow lanes
and traditional shop houses. Begin with an exploration of the vast Ho Chi Minh Memorial Complex. Visit theHo Chi Minh
Mausoleum which contains the embalmed body of Ho Chi Minh (closed Mondays, Fridays and during September and October);
and Ho Chi Minh's Stilt House where Ho Chi Minh lived from 1958 until his final days in 1969. Preserved in the same condition as
during his life, it may be viewed through the windows. Continue to the miniature 11th century One Pillar Pagoda which was rebuilt
after being destroyed by the French in 1954, and then to the Temple of Literature with its walled courtyards and graceful gateways.
Founded in 1070 and dedicated to Confucius, this was also the site of Vietnam's first university. Afterwards head to the Museum of
Ethnology (closed Mondays and during Vietnam New Year). This museum showcases art, traditional clothing and reconstructions of
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traditional longhouses from 54 different ethnic groups. Also on the tour will be the Lake of the Restored Sword, Ngoc Son Temple,
and the Old Quarter, known for its 36 streets and former craft guilds. Overnight in Hanoi.
Day 3: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (B/L/D)
Following breakfast, cruise shuttle bus picks you up from your hotel and travel to the spectacular World Heritage site of Halong Bay
in the Gulf of Tonkin (approximately four hours). Arrive at your jetty in Halong City towards noon and proceed with check-in
formalities. After your welcome onboard, a lunch will be served while cruising towards the bay itself. In the afternoon, enjoy some
visits and/or activities (depending on each boat’s itinerary) or just spend some time relaxing on board. Towards the end of the day the
boat sets anchor for the night among the karst formations. Dinner is served on board. Overnight aboard on Halong Bay
Note: 2 days cruise itinerary is subject to change bases on each cruise company, transfer by cruise’s shuttle bus (driver pick-up, there
is no tour guide on the bus), english speaking guide is available on board.
Day 4: Halong Bay Cruise – Hanoi – Fly to Hue (B/-/-)
Enjoy your fresh morning in the middle of the bay, the sun rises on Halong in the morning and breakfast is served (brunch on some
boats) while the vessels cruises slowly through the magnificent rock formations and back towards port. Disembark and transfer by the
cruise shuttle bus back to Hanoi.
Upon arrival in Hanoi, private transfer to the Noi Bai airport for the flight VN1545 (19.55 – 21:05) to Hue, where you will be met and
transferred to hotel for a one-night stay. Accommodation at hotel in Hue.
Day 5: Hue – Full day Sightseeing (B/L)
Afterbreakfast, you will board a private traditional boat for a cruise on the romantic Perfume River as you head out to the countryside.
Being the ancient capital, Hue is surrounded by ancient tombs of emperors past, and a visit to some of these tombs will be on the
itinerary for today. The charming Lady Pagoda (Thien Mu Pagoda) will be the first stop of the day. Continue along the river to the
Royal Tombs of Minh Mang, the second emperor of the Nguyen Dynesty who reigned until 1841. The tomb blends traditional
architecture with a magical natural setting, and consists of 40 constructions (palaces, temples, and pavilions). After lunch, visit Hue
Citadel, the Forbidden Purple City, the Imperial Museum and Dong Ba market. Overnight in Hue.
Day 6: Hue – Danang – Hoian (B/L)
Today, your guide and driver will pick you up for the drive through the Hai Van tunnel to Hoi An ancient town, which is an
exceptionally well-preserved example of a South-East Asian trading port dating from the 15th to the 19th century. Its buildings and its
street plan reflect the influences, both indigenous and foreign, that have combined to produce this unique heritage site. The drive takes
approximately 3 hours and passes through some of Vietnam’s most breathtaking landscape. En route, visit the Museum of Cham
Sculpture, which contains one of the finest collections of Indo-Hindu carvings and documents the history and culture of the Cham
people. Also visit the handicraft villages on the foot of Marble Mountain. Upon arrival in Hoi An, settle into your hotel.
Hoi An was Vietnam's most active trading center over many centuries and has been largely preserved. The architecture of the city
reflects the influence of Chinese, Japanese, Portuguese, French and British traders. In the afternoon, enjoy a walking tour of this
enchanting town visiting an old merchant house, the Hoi An Museum, a Chinese Assembly Hall and the Japanese Covered
Bridge. There may be many interesting things waiting for you here, lanterns, clothes shop, Hoian calligraphy, night foods…
Overnight in Hoi An.
Day 7: Hoian (B/L)
This moring we will travel more than 60 km to visit My Son Holy land, another UNESCO Heritage. My Son is considered to be one
of the best-preserved Cham centers in Vietnam. My Son is the former capital of the ancient Cham civilization that ruled Central
Vietnam from the second to the thirteenth century. This site is a must-see for those people who are interested in architecture and
ancient civilizations and is now one of five World Heritage listed sites in Vietnam. Back to your hotel (resort) and spend the rest of
time at your own leisure. Stay overnight in Hoi An.
Alternatively, morning tour with bicycle ride to a local farm in Tra Que herb village. Tra Que is a charming little village on the edge
of Hoi An, the village is named after the sweet scented vegetables that spice up the every day meals of the Pho Hoi people. Here a new
spirit for traditional Hoi An dishes like Cao Lau, Quang noodles, enjoy cooking class served by host with the local ‘Tam Huu’ spring
roll which were primarily made from Tra Que vegetables and cake with meat (Banh xeo) has been enlivened.
Day 8: Hoian – Danang – Ho Chi Minh (B/L)
72. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

This morning, you will be transferred to the airport in Danang for the flight to Ho Chi Minh. Start your explorations of this city with
some afternoon touring, which will include a visit to the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral and Old Post Office. Next, stop
at the War Remnants Museum, featuring collections of weapons and photographs from the two Indochina wars. Conclude the day with
a visit to Thien Hau, arguably the most important Buddhist pagoda in Saigon, and then spend some time shopping at Binh Tay market
in Cholon (Chinatown) before returning to your hotel.
Day 9: Mekong Delta Excursion (B/L)
The Mekong's Vietnamese name, Cuu Long, means Nine Dragons for the nine mouths that terminate the flow of this great river as it,
is absorbed by the sea. After breakfast, a two hour drive to My Tho will expose you to the colorful outskirt life as well as picturesque
rice fields along the journey. On arrival, take a boat trip on Mekong river that covers areas of My Tho fish-farm and four islands of
Dragon, Unicorn, Turtle and Phoenix. Visit Phoenix island, explore Dua Religion relics and manufacture of handicraft made from
coconut trees. Continue to Thoi Son island. On arrival, visit traditional rice paper and coconut candy factory, walking along the rural
village for visiting local house, where you can enjoy taste of seasonal fresh fruits, honey tea with many kind of jams while enjoy
Southern traditional music show “Don Ca Tai Tu” - the lovely and romantic melody of one of local artists in Mekong Dalta. Rowing
on sampans along the canals of Mekong river covered with shady water coconut trees. Have lunch at local restaurant. Return to Ho
Chi Minh later this afternoon. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 10: Ho Chi Minh – Departure (B)
You have the morning free to relax before your return flight home. Finish your trip or you can take flight to Hanoi for the night
departure flight.
Cities
Hotels List or similar
Room Type
Website
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Superior
www.ladolcevita-hotel.com
Halong
V’spirit Cruise
Deluxe cabin
www.vspiritcruises.com
Hue
Asia Hue Hotel
Deluxe
www.asiahotel.com.vn
Hoian
Botanic Garden Homestay
Superior room
www.botanichomestay.com
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Deluxe room
www.leduyhotel.com.vn
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Deluxe
www.thienthaihotel.com
Halong
Glory Cruise
Deluxe
www.glorylegendcruises.net
Hue
Eldora Hotel
Deluxe city view
www.eldorahotel.com
Hoian
Vinh Hung Reverside Resort
Superior
www.vinhhungresort.com
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
Deluxe
www.oscar-saigonhotel.com
First Class Category / Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Superior
www.lanvienhotel.com.vn
Halong
Pelican Cruise
Deluxe cabin
www.pelicancruise.com
Hue
Saigon Morin hotel
Premium city deluxe
www.morinhotel.com.vn
Hoi An Beach Resort & Spa
River view deluxe
www.hoianbeachresort.com.vn
Hoian
Hoian Boutique Resort
Superior
www.boutiquehoianresort.com
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Deluxe
www.odysseahotels.com
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Superior
www.sofitel.com
Halong
Indochina Sails Junk
Deluxe cabin
www.indochinasails.com
Hue
Imperial Hue
Deluxe riverview
www.imperial-hotel.com.vn
Hoian
Palm Garden Resort
Deluxe garden view
www.palmgardenresort.com.vn
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Superior
www.sofitel.com
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Grand Luxury
www.sofitel.com
Halong
Paradise Luxury
Deluxe balcony
www.paradisevietnam.com
Hue
La Residence Hue
Deluxe Riverview
www.la-residence-hue.com
Hoian
The Nam Hai resort
One bedroom villa
www.ghmhotels.com
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel
Park room
www.saigon.park.hyatt.com
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Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
1235
1069
1008
205
1380
1190
1140
287
1620
1440
1399
470
1895
1735
1680
709
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 08 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ 01 night cruise accommodation (shared boat with private cabin, in-house english speaking guide)
+ All transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Internal flight tickets: Hanoi - Hue & Da Nang – Ho Chi Minh city (by Vietnam Airlines, Max 20kg baggage and 7 kg hand luggage
per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
CUSTOMIZE YOUR TRIP:
+ Supplement private transfer Hanoi – Ha Long – Hanoi with with English speaking guide escort: On request!
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Introduction to Vietnam
(6 Days 5 Nights - Departs Daily on a Private Basis)
Hanoi, Halong Bay stay overnight on board, Ho Chi minh City
This program introduces travelers to the “must-see” highlights of Vietnam, including the charming
capital of Hanoi and the bustling southern city of Ho Chi Minh; the itinerary can easily be added onto
other touring in Southeast Asia for those who are interested in a short stopover in Vietnam. Begin in
Hanoi, stroll around the lake, explore the fascinating Old Quarter and attend an evening theater
performance. Also spend a night on a comfortable boat in beautiful Halong Bay. Cruise among the
limestone islands while enjoying fresh seafood, swimming, visits to local islands, and activities on
board. Next, fly to Ho Chi minh city for two nights, where you will visit the colorful Ben Thanh
Market, the unique shops along Dong Khoi street. Also spend a half-day in the country visiting the Cu
Chi tunnels. This is simply a suggested itinerary and can easily be customized to suit your schedule,
budget, and interests.
Itinerary Overview
Day 1: Arrive Hanoi; afternoon touring
Day 2: Halong Bay Cruise, stay overnight on board
Day 3: Sunrise cruise, travel back to Hanoi
Day 4: Morning Hanoi touring, fly to Saigon for 2 nights
Day 5: Half-day tour of Cu Chi Tunnels, afternoon city touring
Day 6: Airport transfer

Detailed Itinerary
Day 1: Hanoi Arrival (D)
On arrival at Hanoi's Noi Bai International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel. In the late afternoon,
you will visit the Lake of the Restored Sword, Ngoc Son Temple, the Old Quarter, known for its 36 streets and former craft guilds,
and enjoy a water puppet performance, a folk art tradition unique to northern Vietnam. Welcome dinner at local restaurant.
Accommodation at hotel in Hanoi.
Day 2: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board (B / L / D)
Following breakfast, cruise shuttle bus picks you up from your hotel and travel to the spectacular World Heritage site of Halong Bay
in the Gulf of Tonkin (approximately four hours). Arrive at your jetty in Halong City towards noon and proceed with check-in
formalities. After your welcome onboard, a lunch will be served while cruising towards the bay itself. In the afternoon, enjoy some
visits and/or activities (depending on each boat’s itinerary) or just spend some time relaxing on board. Towards the end of the day the
boat sets anchor for the night among the karst formations. Dinner is served on board. Overnight aboard on Halong Bay
Note: 2 days cruise itinerary is subject to change bases on each cruise company, transfer by cruise’s shuttle bus (driver pick-up, there
is no tour guide on the bus), english speaking guide is available on board.
Day 3: Halong Bay Cruise – Hanoi (B / - / -)
Enjoy your fresh morning in the middle of the bay, the sun rises on Halong in the morning and breakfast is served (brunch on some
boats) while the vessels cruises slowly through the magnificent rock formations and back towards port. Disembark and transfer by the
cruise shuttle bus back to Hanoi. Check-in hotel. Free at leisure and overnight at hotel in Hanoi.
Day 4: Halfday hanoi City Tour – Fly to Ho Chi Minh (B/L)
The post-colonial capital city of Hanoi is a unique Asian city with tree-lined boulevards, French colonial architecture, numerous lakes,
pagodas and temples. This half-day tour takes you around Hanoi's most interesting sights, including the Ho Chi Minh Complex, Ho
Chi Minh's Mausoleum (outside) and his Stilt House, the Presidential Palace, the One Pillar Pagoda nearby and the Temple of
Literature. After lunch, you will be transferred to the airport for your flight to Ho Chi Minh, where you will be met and transferred to
hotel for a two-night stay. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
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Day 5: Ho Chi Minh City Tour – Cu Chi tunnels (B/L)
Also known as Saigon, Ho Chi Minh city is Vietnam’s commercial capital and a city of extraordinary energy. After breakfast, travel to
Cu Chi, 70 km to the Northwest of Ho Chi Minh. Cu Chi Tunnels consist of more than 200km of underground tunnels. This main axis
system has many branches connecting to underground hideouts, shelters, and entrances to other tunnels. The network included
innumerable trap doors, specially constructed living areas, storage facilities, weapons factories, field hospitals, command centers and
kitchens. Today the remaining tunnels have become a major tourist attraction giving the visitor a unique experience and a feel of what
underground life during the U.S - Vietnam War. Return to Ho Chi Minh for lunch. In the afternoon, you will be taken on a city tour of
Ho Chi Minh city (Saigon) including the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, the Old Post Office and bustling Ben Thanh
Market. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 6: Depart Ho Chi Minh City (B)
There is no activity planned for today. Enjoy your free time for souvenir shopping or relax until transfer to the airport for your onward
flight. Finish your trip or you can extend some day to Siem Reap (Cambodia), Mui Ne (Phan Thiet) or Phu Quoc Island.
Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Halong
V’spirit Cruise
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Halong
Glory Cruise
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Halong
Pelican Cruise
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Halong
Indochina Sails Junk
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Halong
Paradise Luxury
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel

Room Type

Website

Superior
Deluxe cabin
Deluxe

www.ladolcevita-hotel.com
www.vspiritcruises.com
www.leduyhotel.com.vn

Deluxe
Deluxe
Deluxe

www.thienthaihotel.com
www.glorylegendcruises.net
www.oscar-saigonhotel.com

Superior
Deluxe cabin
Deluxe

www.lanvienhotel.com.vn
www.pelicancruise.com
www.odysseahotels.com

Superior
Deluxe cabin
Superior

www.sofitel.com
www.indochinasails.com
www.sofitel.com

Grand Luxury
Deluxe balcony
Park room

www.sofitel.com
www.paradisevietnam.com
www.saigon.park.hyatt.com

Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers

Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
715
635
595
120
780
695
658
160
920
830
795
270
1160
1065
1029
475
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 04 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
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+ 01 night cruise accommodation (shared boat with private cabin, in-house english speaking guide)
+ Transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Domestic flight tickets: Hanoi – Ho Chi Minh (Vietnam Airlines, max 20kg baggage and 7 kg hand luggage per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
CUSTOMIZE YOUR TRIP:
+ Private transfer Hanoi – Ha Long – Hanoi with with English speaking guide escort: On request!
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Journey to Vietnam 8 days
(8 Days - Departs Daily on a Private Tour)
Saigon, Mekong Delta, Hoian, Hanoi, Halong
Explore the the country’s bustling commercial center of Saigon, the beauties of the Mekong Delta. Visit the beaches and small towns of the central
coast. Take a boat cruise on the magical Halong Bay and discover the hallowed artistic and cultrural traditions of old Hanoi.
Begin in dynamic Saigon, the country’s bustling commercial center. With your own expert guide, experience the city's most interesting
neighborhoods, historic attractions, museums, art galleries and shops, markets, and excellent restaurants. Spend a day cruise along narrow canals of
the Mekong Delta. Alternatively, take a day trip to the Cu Chi Tunnels and watch an eccentric religious ceremony at the main temple of Cao Daism,
a unique fusion of world religions.
Next, fly to atmospheric Hoi An, a UNESCO-listed riverfront town with colorful historic homes, charming cafes, and bustling silk and fish markets.
With your guide, explore the beautiful backstreets, visit local villages or Cham ruins in My Son. There will also be free time to relax at your luxury
beach resort.
The tour concludes in Hanoi, Vietnam’s artistic and intellectual capital. Explore the fascinating Old Quarter and its hundreds of specialty shops
selling silk clothing, lacquerware, embroidered linens, furniture, bamboo, cooking utensils, ceremonial objects and more. Walk around Hoan Kiem
Lake, visit Ngoc Son temple, and watch a performance at the Thanh Long Water Puppet Theater. Shop for impressive modern art in the city's many
galleries. Also visit Hanoi 's main cultural attractions, including the Ho Chi Minh Mausoleum, his House on Stilts, the One Pillar Pagoda, the
Ethnology Museum and the Temple of Literature.
Also spend a day cruising Halong Bay , where thousands of limestone rock sculptures jut dramatically from the sea and numerous grottoes have
created an ephemeral, fantastic landscape.

Itinerary Overview
Day 1: Arrive Saigon, transfer to hotel, afternoon city tour;
Day 2: Mekong Delta Excursion;
Day 3: Transfer and flight to Hoi An, afternoon city tour;
Day 4: Morning private tour, afternoon at leisure at resort;
Day 5: Transfer and flight to Hanoi, afternoon city tour;
Day 6: Private full-day city tour;
Day 7: Halong Bay excursion;
Day 8: Transfer to airport.
Detailed Itinerary
Day 1: Arrive Ho Chi Minh (D)
Upon arrival in Ho Chi Minh City, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel for some time at leisure. Afternoon
private city tour of Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, which will include a visit to the Reunification Palace, Notre Dame
Cathedral and Old Post Office. Next, stop at the War Remnants Museum, featuring collections of weapons and photographs from the
two Indochina wars. Conclude the day with a visit to Thien Hau, arguably the most important Buddhist pagoda in Saigon, and then
spend some time shopping at Binh Tay market in Cholon (Chinatown) before returning to your hotel.
Day 2: Mekong Delta Excursion (B/L)
After breakfast, a two hour drive to Ben Tre will expose you to the colorful outskirt life as well as picturesque rice fields along the
journey. On arrival in Hung vương Pier, take a boat on Ben Tre river – one of tributaries of Mekong river, sight-seeing lively
activities along river as fishing, water transfering… Stop at brickwork to see how to make bricks in handy traditional style by printing
and baking. Visite one of plenty of coconut processing workshops located along canal. Turn on natural scissors creeks where they look
smaller and smaller to go to village. Take a walk to family workshop making sleepmats and enjoying some fruits. Take a tuk tuk or
ride on shady paths, pass by green rice fields and vegetable plains to be able to touch on realy life and find out about tropical culture
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from peasants. Lunch at restaurant riverside. Then take rowing-boat along water palm creek and boat back to Hung Vương pier. Drive
back to Ho Chi Minh City. Upon arrival, transfer to the hotel. Overnight in Ho Chi Minh city.
Alternatively, spend a day excursion to the Cu Chi Tunnels and watch an eccentric religious ceremony at the main temple of Cao
Daism, a unique fusion of world religions.
Day 3: Ho Chi Minh – Danang – Hoian (B/L)
To day you will be transferred to the airport for your flight to Danang which is located on Vietnam's central coast; upon arrival you
will be transferred to your hotel. After settling in, enjoy a walking tour of this enchanting town visiting an old merchant house, the Hoi
An Museum, a Chinese Assembly Hall and the Japanese Covered Bridge. There may be many interesting things waiting for you here,
lanterns, clothes shop, Hoian calligraphy, night foods… Overnight in Hoi An.
Day 4: Hoi An (B/L)
Morning private tour: options include village visits, or excursion to Cham ruins in My Son. Afternoon at leisure at resort.
Day 5: Danang – Hanoi (B/D)
Leaving Hoi An for Danang Airport to take one-hour flight to Hanoi; upon arrival you will be transferred to your hotel. Afternoon you
will take a private walking city tour to visit Hanoi Old Quarter known for its 36 streets and former craft guilds. Enjoy a traditional
Vietnamese water puppet performance and dinner at local restaurant before returning to your hotel. Overnight in Hanoi.
Day 6: Full day Hanoi City Tour (B/L)
Full-day private city tour. The post-colonial capital city of Hanoi is a unique Asian city with tree-lined boulevards, French colonial
architecture, numerous lakes, pagodas and temples. This full day tour takes you around Hanoi ‘s most interesting sights, including the
Ho Chi Minh Complex: Ho Chi Minh’s Mausoleum and his Stilt House, Presidential Palace and the One Pillar Pagoda nearby. Also
on the tour – the Lake of the Restored Sword and Ngoc Son Temple, the Temple of Literature, peaceful West Lake (with lovers street
Thanh Nien), the sedate Tran Quoc Pagoda and one of the city’s museums, either the History Museum or the Ethnology Museum.
Overnight in Hanoi.
Day 7: Halong Bay Excursion (B/L)
This morning, journey east a little over three hours to Halong Bay. En route, pass fields of busy workers farming rice using traditional
methods of cultivation. Halong Bay, in the Gulf of Tonkin, includes some 1,600 islands and islets, forming a spectacular seascape of
limestone pillars. Because of their precipitous nature, most of the islands are uninhabited and unaffected by a human presence. The
site's outstanding scenic beauty is complemented by its great biological interest. On arrival, transfer to the port for a magical four
hours aboard your boat cruising around the bay. Enjoy a fresh seafood lunch on board the boat and, in the afternoon, travel back to
Hanoi.
Day 8: Depart Hanoi (B)
Today you will be transferred to the airport for your onward flight.

Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Hoian
Botanic Garden Homestay
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Hoian
Vinh Hung Reverside Resort
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Hoi An Beach Resort & Spa
Hoian
Hoian Boutique Resort
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside

Room Type

Website

Superior
Superior room
Deluxe room

www.ladolcevita-hotel.com
www.botanichomestay.com
www.leduyhotel.com.vn

Deluxe
Superior
Deluxe

www.thienthaihotel.com
www.vinhhungresort.com
www.oscar-saigonhotel.com

Superior
River View Deluxe
Superior
Deluxe

www.lanvienhotel.com.vn
www.hoianbeachresort.com.vn
www.boutiquehoianresort.com
www.odysseahotels.com
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Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Hoian
Palm Garden Resort
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Hoian
The Nam Hai resort
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel

Superior
Deluxe garden view
Superior

www.sofitel.com
www.palmgardenresort.com.vn
www.sofitel.com

Grand Luxury
One bedroom villa
Park room

www.sofitel.com
www.ghmhotels.com
www.saigon.park.hyatt.com

Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
1175
985
905
150
1235
1045
970
205
1405
1220
1050
350
1665
1485
1420
570
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 07 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ Private transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Internal flight tickets: Ho Chi Minh City – Da Nang & Da Nang - Hanoi (by Vietnam Airlines, Max 20kg baggage and 7 kg hand
luggage per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
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Vietnam at a Glance 7 days
(7 Days - Departs Daily on a Private Basis)
Saigon, Hoi An, Hanoi
This week-long tour visits the highlights of Vietnam, including the most interesting cities and a stay in scenic, more rural Central Vietnam. Begin in
dynamic Saigon, the country’s bustling commercial center. With your own expert guide, experience the city's most interesting neighborhoods,
historic attractions, museums, art galleries and shops, markets, and excellent restaurants. One day, take an excursion to the Cu Chi Tunnels and
watch an eccentric religious ceremony at the main temple of Cao Daism, a unique fusion of world religions. Next, fly to atmospheric Hoi An, a
UNESCO-listed riverfront town with colorful historic homes, charming cafes, and bustling silk and fish markets. With your guide, explore the
beautiful backstreets, visit local villages or Cham ruins in My Son. There will also be free time to relax at your luxury beach resort. The tour
concludes in Hanoi, Vietnam’s artistic and intellectual capital. With your guide, explore the fascinating Old Quarter and its hundreds of specialty
shops selling silk clothing, lacquerware, embroidered linens, furniture, bamboo, cooking utensils, ceremonial objects and more. Attend an evening
Water Puppet Theater performance. Visit ancient temples, excellent art and culture museums, and the city's best contemporary Vietnamese art
galleries.
Itinerary Overview
Day 1: Arrive Saigon, transfer to hotel for 2 nights, afternoon city tour;
Day 2: Excursion to Cu Chi Tunnels and Cao Dai Temple;
Day 3: Fly Danang, transfer to Hoian for two-night stay at resort, afternoon city tour;
Day 4: Options include village visits or excursion to Cham ruins in My Son, afternoon at leisure at resort;
Day 5: Fly to Hanoi for 2 nights, afternoon city tour;
Day 6: Full-day Hanoi city tour;
Day 7: Private airport transfer.

Detailed Itinerary
Day 1: Arrive Ho Chi Minh (D)
Upon arrival in Ho Chi Minh City, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel for some time at leisure. Start your
explorations of this city with some afternoon touring, which will include a visit to the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral and
Old Post Office. Next, stop at the War Remnants Museum, featuring collections of weapons and photographs from the two Indochina
wars. Conclude the day with a visit to Thien Hau, arguably the most important Buddhist pagoda in Saigon, and then spend some time
shopping at Binh Tay market in Cholon (Chinatown) before returning to your hotel.
Day 2: Ho Chi Minh (B/L)
Depart this morning by road for the province of Tay Ninh, 100 km south-west of Ho Chi Minh City and visit the ornate Cao Dai
Temple (The Holy See). The Cao Dai religion attempts to fuse together many of the existing faiths in Vietnam. Observe the mid-day
religious ceremony when the followers fill the hall wearing colored robes, a symbol of the curious combination of the Confucianism,
Taoism and Buddhism and then, after lunch at a local restaurant, travel to the hills around Cu Chi in an area known as the "Iron
Triangle." Explore the network of secret tunnels that were used during the Vietnam War - the tunnels and their cramped quarters lend
insight into the determination and tenacity of the Vietnamese fighters. Return to Ho Chi Minh later this afternoon. Overnight in Ho
Chi Minh.
Alternatively, spend the day cruising the narrow canals of the Mekong Delta. After breakfast, a two hour drive to My Tho will expose
you to the colorful outskirt life as well as picturesque rice fields along the journey. On arrival, take a boat trip on Mekong river that
covers areas of My Tho fish-farm and four islands of Dragon, Unicorn, Turtle and Phoenix. Visit Phoenix island, explore Dua
Religion relics and manufacture of handicraft made from coconut trees. Continue to Thoi Son island. On arrival, visit traditional rice
paper and coconut candy factory, walking along the rural village for visiting local house, where you can enjoy taste of seasonal fresh
fruits, honey tea with many kind of jams while enjoy Southern traditional music show “Don Ca Tai Tu” - the lovely and romantic
melody of one of local artists in Mekong Dalta. Rowing on sampans along the canals of Mekong river covered with shady water
coconut trees. Have lunch at local restaurant. Return to Ho Chi Minh later this afternoon. Overnight in Ho Chi Minh.

81. Oldal

Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Day 3: Ho Chi Minh – Fly to Danang – Hoian (B/L)
To day you will be transferred to the airport for your flight to Danang which is located on Vietnam's central coast; upon arrival you
will be transferred to your hotel. After settling in, enjoy a walking tour of this enchanting town visiting an old merchant house, the Hoi
An Museum, a Chinese Assembly Hall and the Japanese Covered Bridge. There may be many interesting things waiting for you here,
lanterns, clothes shop, Hoian calligraphy, night foods… Overnight in Hoi An.
Day 4: Hoi An (B/L)
Morning private tour: options include village visits, or excursion to Cham ruins in My Son. Afternoon at leisure at resort.
Day 5: Hoian - Danang – Fly to Hanoi (B/D)
After a morning at leisure in Hoian, you will be transferred to the airport for your flight to Hanoi; upon arrival you will be transferred
to your hotel. Dinner at local restaurant. Overnight in Hanoi.
Day 2: Hanoi Full Day City Tour (B/L)
Today's full day of touring takes in the highlights of Hanoi. In the morning, we first drive to Ho Chi Minh's complex, including the
mausoleum of the nation's founder and leader. Here, large crowds gather to pay there respects to the man they simply call Uncle Ho
as they silently file past his glass sarcophagus. The Presidential Palace and Uncle Ho's wooden stilt house can also be seen here. One
of must-see places in the complex is One Pillar pagoda dating back 11th century. From far view its shape looks like a huge lotus
flower. The next stop is the Temple of Literature, the site of Vietnam's oldest university and dedicated to one of the world's most
famous scholars, Confucious. Inside the temple grounds, huge steles rest on the backs of even larger stone turtles (in Vietnam's culture,
the turtle represents longevity). The stele recorded the names of the successful candidates who later became mandarins in the
Emperor's court.
In the afternoon, you will visit to the very impressive Museum of Ethnology, among the finest of Vietnam's museums. You will see
many exhibits, photographs and actual houses inhabited by some of the 54 ethnic people in Vietnam. It will offer a truly colorful
introduction to these ethnic tribes. Then we enjoy one hour cyclo tour of Hanoi 's vibrant Old Quarter and Hoan Kiem Lake, the
focal point of the city. This is great fun! Lastly, in the late afternoon, you will be enchanted by the legends and stories told at the
Thang Long Water Puppet show that no one should miss while visiting Hanoi. Overnight in Hanoi.
Day 7: Depart Hanoi (B)
Today you will be transferred to the airport for your onward flight.
Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Hoian
Botanic Garden Homestay
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Hoian
Vinh Hung Reverside Resort
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Hoi An Beach Resort & Spa
Hoian
Hoian Boutique Resort
Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Hoian
Palm Garden Resort
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi

Room Type

Website

Superior
Superior room
Deluxe room

www.ladolcevita-hotel.com
www.botanichomestay.com
www.leduyhotel.com.vn

Deluxe
Superior
Deluxe

www.thienthaihotel.com
www.vinhhungresort.com
www.oscar-saigonhotel.com

Superior
River View Deluxe
Superior
Deluxe

www.lanvienhotel.com.vn
www.hoianbeachresort.com.vn
www.boutiquehoianresort.com
www.odysseahotels.com

Superior
Deluxe garden view
Superior

www.sofitel.com
www.palmgardenresort.com.vn
www.sofitel.com

Grand Luxury

www.sofitel.com
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Hoian
Ho Chi Minh

The Nam Hai resort
Park Hyatt Saigon Hotel

One bedroom villa
Park room

www.ghmhotels.com
www.saigon.park.hyatt.com

Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
910
775
718
130
968
830
775
180
1120
988
836
308
1335
1210
1159
479
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 06 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ Private transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Internal flight tickets: Ho Chi Minh City – Da Nang & Da Nang - Hanoi (by Vietnam Airlines, Max 20kg baggage and 7 kg hand
luggage per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
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Vietnam People and Traditions
(14 Days - Departs Daily on a Private Basis)
Hanoi, Halong, Hue, Hoian, Ho Chi Minh, Ben Tre, Can Tho, Cai Rang
This tour is perfect for those travelers who wish to maximize their discovery to this wonderful country and the traditions of its people. Begin in Hanoi,
Vietnam's artistic and intellectual capital. Explore the fascinating Old Quarter and its hundreds of specialty shops selling silk clothing, lacquerware,
embroidered linens, furniture, bamboo, cooking utensils, ceremonial objects and more.
From Hanoi, drive to Halong City for one night. Enjoy morning cruising in beautiful Halong Bay, where thousands of limestone rock sculptures jut
dramatically from the sea and numerous grottoes have created an ephemeral, fantastic landscape.
Next, take the overnight train to Hue, the former imperial capital, in central Vietnam. Visit the imperial Citadel and the Forbidden Purple City, and
take a cruise along the Perfume River; visit Thien Mu Pagoda and the royal tomb of Minh Mang. From Hue, depart on a coastal drive to Hoi An, a
wonderful oasis of traditional Vietnamese architecture, Chinese clan houses, temples, pagodas, and homes that display superb woodwork and
beautiful antiques. Enjoy a walking tour of this enchanting town and explore the culture, history, interesting features of Tra Que herb village. There
will be time to relax at at your hotel or resort before flying to Saigon for city touring and excursion to Cu Chi tunnels.
Also spend a memorable night deep in the rural Mekong Delta and travel by private sampan (traditional boat) through the canals to see floating
markets and fishing villages.Your tour concludes with a free day in Ho Chi minh city; the next day you will be transferred to the airport for your
departure flight.
Itinerary Overview
Day 01: Arrive Hanoi, transfer to hotel for 2 night
Day 02: Hanoi city touring
Day 03: Drive to Ha Long for 1 night, afternoon cruise
Day 04: Travel back to Hanoi, take a night train to Hue
Day 05: Arrive Hue, transfer to hotel for 2 night
Day 06: Hue city touring
Day 07: Morning drive to Hoian for 2 nights
Day 08: Morning touring, afternoon at leisure
Day 09: Fly to Ho Chi Minh city for 1 nights, afternoon touring
Day 10: Excursion to Mekong Delta and spend 1 night in Can Tho;
Day 11: Morning tour of floating markets, return to Ho Chi Minh city for 3 nights
Day 12: Halfday tour Cu Chi tunnels, afternoon at your leisure
Day 13: Free day at leisure
Day 14: Depart Ho Chi Minh, private airport transfer

Detail Itinerary:
Day 1: Arrive Hanoi
On arrival at Hanoi's Noi Bai International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel. The rest of the day
is at leisure. Overnight in Hanoi.
Day 2: Hanoi Full Day City Tour (B/L)
Today's full day of touring takes in the highlights of Hanoi. In the morning, we first drive to Ho Chi Minh's complex, including the
mausoleum of the nation's founder and leader. Here, large crowds gather to pay there respects to the man they simply call Uncle Ho
as they silently file past his glass sarcophagus. The Presidential Palace and Uncle Ho's wooden stilt house can also be seen here. One
of must-see places in the complex is One Pillar pagoda dating back 11th century. From far view its shape looks like a huge lotus
flower. The next stop is the Temple of Literature, the site of Vietnam's oldest university and dedicated to one of the world's most
famous scholars, Confucious. Inside the temple grounds, huge steles rest on the backs of even larger stone turtles (in Vietnam's culture,
the turtle represents longevity). The stele recorded the names of the successful candidates who later became mandarins in the
Emperor's court.
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In the afternoon, you will visit to the very impressive Museum of Ethnology, among the finest of Vietnam's museums. You will see
many exhibits, photographs and actual houses inhabited by some of the 54 ethnic people in Vietnam. It will offer a truly colorful
introduction to these ethnic tribes. Then we enjoy one hour cyclo tour of Hanoi 's vibrant Old Quarter and Hoan Kiem Lake, the
focal point of the city. This is great fun! Lastly, in the late afternoon, you will be enchanted by the legends and stories told at the
Thang Long Water Puppet show that no one should miss while visiting Hanoi.
Day 3: Hanoi – Halong Bay (B/L)
Depart this morning for the 3.5 hour drive that takes you through the rich farmlands of the Red River Delta to Halong Bay, which has
been named a UNESCO World Heritage Site. Upon arriving in Halong, cruise by boat to discover the extraordinary landscapes of Ha
Long Bay. Discover the mysteries of the 8th wonder of the world; visiting the caves and some of the bay of Islands; summer stop on
one of the beaches where you can swim. Seafood lunch on boat. Return to Ha Long and transfer to the hotel. Accommodation at hotel
in Halong.
Day 4: Ha Long – Hanoi – Hue by overnight train (B/D)
Drive to Hanoi and visit But Thap pagoda en route, a 300 year old pagoda. In the evening, transfer to the station to board a sleeper
train for Hue. Overnight in the train in shared 4-berth compartment.
Day 5: Hue (B/L)
Morning arrival in Hue. Your guide for the centre of Vietnam will meet you at the train station and take you to the hotel. In the
afternoon, visit Hue Citadel, the Forbidden Purple City, the Imperial Museum and Dong Ba Market. Accommodation at hotel in Hue.
DAY 6: HUE (B/L)
After breakfast, you will board a private traditional boat for a cruise on the romantic Perfume River as you head out to the countryside.
Being the ancient capital, Hue is surrounded by ancient tombs of emperors past, and a visit to some of these tombs will be on the
itinerary for today. The charming Lady Pagoda (Thien Mu Pagoda) will be the first stop of the day. Continue along the river to the
Royal Tombs of Minh Mang, the second emperor of the Nguyen Dynesty who reigned until 1841. The tomb blends traditional
architecture with a magical natural setting, and consists of 40 constructions (palaces, temples, and pavilions). Also visit visit to King
Tu Duc's tomb, set among lotus ponds, fragrant pine, and frangipani trees. Accommodation at hotel in Hue.
Day 7: Hue – Hoian (B/L)
This morning, depart by road for Hoi An ancient town, which is an exceptionally well-preserved example of a South-East Asian
trading port dating from the 15th to the 19th century. Its buildings and its street plan reflect the influences, both indigenous and
foreign, that have combined to produce this unique heritage site. The drive takes approximately 3 hours and passes through some of
Vietnam’s most breathtaking landscape. En route, visit the Museum of Cham Sculpture, which contains one of the finest collections of
Indo-Hindu carvings and documents the history and culture of the Cham people. Also visit the handicraft villages on the foot of
Marble Mountain. Upon arrival in Hoi An, settle into your hotel. Accommodation at hotel in Hoian.
Day 8: Hoian (B/L)
Depart from your hotel and ride bicycle in 30 minutes to Tra Que herb village. Take a short stroll around the vegetable garden and
listen to the history of the village. Then join gardening activities in preparing the land, fertilizing with seaweed, raking the ground,
sowing, watering, picking vegetables... Enjoy foot soak before getting to preparing lunch with a local family. Join cooking with ‘Tam
Huu’ spring roll, ‘Banh xeo’ - a local pancake of people in Viet Nam middle region ... After your morning excursions and lunch, you
learn how to harvest and wrap the vegetables. Bid farewell to your host family before riding back to your hotel.
In the afternoon, enjoy a walking tour of this enchanting town visiting an old merchant house, the Hoi An Museum, a Chinese
Assembly Hall and the Japanese Covered Bridge. Also explore its many craft and silk shops and the colorful fish and produce market.
Accommodation at hotel in Hoian.
Day 9: Hoian – Da Nang – Fly to Ho Chi Minh city (B/L)
This morning, you will be transferred to the airport in Danang for the flight to Ho Chi Minh. On arrival at Ho Chi Minh's Tan Son
Nhat International airport, you will be greeted by our guide and transferred to your hotel for three-night stay. After settling in to your
hotel, head out with your guide on an introductory tour which will include a visit to the Reunification Palace, Notre Dame Cathedral,
Old Post Office and China town. If you desire, you can visit the powerful War Remnants Museum. Conclude the day with a visit to
colorful outdoor markets and Dong Khoi Street, the city’s main shopping boulevard with fashionable boutiques and accessories
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designed by up-and-coming Vietnamese designers, hill tribe crafts, high quality linens and house-wares. Accommodation at hotel in
Ho Chi Minh city.
Day 10: Ho Chi Minh – Mekong Delta - Can Tho (B/L)
After breakfast, a two hour drive to Ben Tre will expose you to the colorful outskirt life as well as picturesque rice fields along the
journey. On arrival in Hung vương Pier, take a boat on Ben Tre river – one of tributaries of Mekong river, sight-seeing lively
activities along river as fishing, water transfering… Stop at brickwork to see how to make bricks in handy traditional style by printing
and baking. Visite one of plenty of coconut processing workshops located along canal. Turn on natural scissors creeks where they look
smaller and smaller to go to village. Take a walk to family workshop making sleepmats and enjoying some fruits. Take a tuk tuk or
ride on shady paths, pass by green rice fields and vegetable plains to be able to touch on realy life and find out about tropical culture
from peasants. Lunch at restaurant riverside. Then take rowing-boat along water palm creek and boat back to Hung Vương pier.
Continue drive to Can Tho, check-in to your hotel. Overnight in Can Tho.
Day 11: Can Tho – Cai Rang floating market - Ho Chi Minh (B/L)
Transfer to the river and board a boat to visit the Cai Rang floating market, where each morning hundreds of farmers, with their
boats full of fresh fruits and vegetables, gather to trade goods. Visit a colonial home in Binh Thuy. Drive back to Ho Chi Minh City.
Upon arrival, transfer to the hotel. Overnight in Ho Chi Minh city.
Day 12: Cu Chi Tunnels Excursion (B/L)
In the morning you will enjoy a half-day private excursion to the Cu Chi Tunnels. The tunnels consist of more than 200kilometers of
underground tunnels. This main axis system has many branches connecting to underground hideouts, shelters, and entrancesto other
tunnels. The network included innumerable trap doors, specially constructed living areas, storage facilities, weapons factories, field
hospitals, command centers and kitchens. Today the remaining tunnels have become a major tourist attraction giving the visitor a
unique experience and a feel of what underground life was like during the U.S.-Vietnam War. You will have free time in the afternoon.
Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 13: Ho Chi Minh (B)
Day at free. Accommodation at hotel in Ho Chi Minh city.
Day 14: Depart Ho Chi minh city (B)
There is no activity planned for today. Enjoy your free time for souvenir shopping or relax until transfer to the airport for your onward
flight.
Cities
Hotels List or similar
Economy Category/ 3 star hotel
Hanoi
La Dolce Vita Hotel
Halong
Starcity Ha Long Bay Hotel
Hue
Asia Hue Hotel
Hoian
Botanic Garden Homestay
Ho Chi Minh
Le Duy Hotel
Can Tho
Kim Tho Hotel
Superior Category/ 3-star plus hotel & 4-star hotel
Hanoi
Thien Thai Hotel
Halong
Saigon Halong Hotel
Hue
Eldora Hotel
Hoian
Vinh Hung Reverside Resort
Ho Chi Minh
Oscar Saigon Hotel
Can Tho
Kim Tho Hotel
First Class Category/ Good 4-star hotel
Hanoi
Lan Vien Hotel
Halong
Saigon Halong Hotel
Hue
Saigon Morin hotel
Hoi An Beach Resort & Spa
Hoian
Hoian Boutique Resort

Room Type

Website

Superior
Superior
Deluxe
Superior room
Deluxe room
Superior

www.ladolcevita-hotel.com
www.starcityhalongbay.com
www.asiahotel.com.vn
www.botanichomestay.com
www.leduyhotel.com.vn
www.kimtho.com

Deluxe
Deluxe
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior

www.thienthaihotel.com
www.saigonhalonghotel.com
www.eldorahotel.com
www.vinhhungresort.com
www.oscar-saigonhotel.com
www.kimtho.com

Superior
Deluxe
Premium City Deluxe
River View Deluxe
Superior

www.lanvienhotel.com.vn
www.morinhotel.com.vn
www.hoianbeachresort.com.vn
www.boutiquehoianresort.com
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Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Ho Chi Minh
Liberty Central Saigon Riverside
Can Tho
Victoria Can Tho Hotel
Deluxe Category/ Good 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi Hotel
Halong
Novotel Halong Hotel
Hue
Imperial Hue
Hoian
Palm Garden Resort
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza Hotel Saigon
Can Tho
Victoria Can Tho Hotel
Luxury Category/ Luxury 5-star hotel
Hanoi
Sofitel Metropole Hanoi
Halong
Novotel Halong Hotel
Hue
La Residence Hue
Hoian
The Nam Hai resort
Ho Chi Minh
Park Hyatt Saigon Hotel
Can Tho
Victoria Can Tho Hotel

Deluxe
Superior

www.odysseahotels.com
www.victoriahotels.asia

Superior
Standard
Deluxe Riverview
Deluxe garden view
Superior
Deluxe

www.sofitel.com
www.novotelhalong.com.vn
www.imperial-hotel.com.vn
www.palmgardenresort.com.vn
www.sofitel.com
www.victoriahotels.asia

Grand Luxury
Superior bay view
Deluxe Riverview
One bedroom villa
Park room
Deluxe

www.sofitel.com
www.novotelhalong.com.vn
www.la-residence-hue.com
www.ghmhotels.com
www.saigon.park.hyatt.com
www.victoriahotels.asia

Prices are quoted in US dollars per person base on minimum two travelers
Group Size
Economy
Superior
First Class
Deluxe
Luxury

Valid from 1 Oct 2016 to 30 Apr 2017. Price per person in USD for private party of
2 – 3 persons
4 - 5 persons
6 – 8 persons
Single Supplement
1580
1290
1180
250
1715
1415
1325
340
1938
1730
1650
625
2320
2038
1939
890
On Request!

TOUR PRICE INCLUDES:
+ 12 nights hotel accommodation in double sharing basic with daily breakfast, tax and service charge
+ One overnight train in a 4-berth compartment (4 persons compartment)
+ All private transfers and transportation by air-conditioned vehicle (Included fuel, gas, tax, parking charges, etc)
+ Internal flight tickets: Da Nang – Ho Chi Minh city (by Vietnam Airlines, Max 20kg baggage and 7 kg hand luggage per person)
+ All activities and entrance fees as indicated in the day-by-day itinerary
+ Local experienced english speaking guides during tour (except leisure time)
+ Meals as indicated in the itinerary (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
+ Boat trip & cruise as per tour
+ Vietnam visa on arrival pre-approved letter (if required)
+ Mineral water available on the vehicles
TOUR PRICE EXCLUDES:
See details above at GENERAL CONDITIONS
PRICES and PAYMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
VISA REQUIREMENT:
See details above at GENERAL CONDITIONS
CUSTOMIZE YOUR TRIP:
• Supplement private cabin on the night train: On request
• Supplement flight and hotel in Hue instead of night train: On request
• Supplement for one night on the junk in Halong Bay: On request
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