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Kedves Utazó! 
 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination 
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk Ázsia, annak is az a 
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma 
már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási 
ajánlatokat kibővísük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a helyszínen 
vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak minőségi) 
honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnüen ismerő helyi idegenvezetők. Arról, 
hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu 
 
Ez az anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként 
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.  Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni szervezett 
útjainkal is. Ugyanúgy trükkösen, mint a magánprogramoknál:  Van egy alap út, a Vietnam kincsei kultuális 
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik 
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is beilleszthetők. 

 
 
Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vienami anyagaink, napra 
készen, itt találhatók: 

http://www.vietnamiut.hu 
 
 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
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VIETNAM TÁJAI ÉS NÉPEI  - NAGY KÖRÚT 2017-2018 

 
Egyéni vagy kicsoportos nagykörút Vietnam legszebb helyeire – magyar vagy angol idegenvezetéssel 
 
Csatlakozzon hozzánk egy igazi egyéni vagy kiscsoportos körútra Vietnamban!  - Ez a legjobb módja annak, 
hogy megismerhesse Vietnam legszebb helyeit, természeti szépségeit, kultúráját, történelmét, művészetét, 
fantasztikus konyháját, vendégszerető lakóinak mindennapi életét. Körutjaink tökéletes választást nyújtanak a 
Vietnamba először utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak.  
 
Mit jelent a “Vietnam tájai és népei” és mitől különleges? 
 
Helyi idegenvezetőink magyarul remekül beszélő, profi idegenvezetők. Hosszú ideig Magyarországon éltek, itt 
végezték a főiskolát, egyetemet. Ezért nemcsak tökéletesen ismerik hazájukat, de magyar vendégeink 
érdeklődési körét, különleges kívánságait is.   
 
Csoportvezetőink sem egyszerű idegenvezetők. Csapatunk igen különleges tagjai ők. Ők a magyar expatok. 
Magyarok, akik Vietnam -ot választották második hazájuknak. Nem is hagyományos idegenvezetők. Nem abból 
élnek. Van köztük buddhista szerzetes, orvos, egyetemi tanár, sikeres üzletember. Egy dolog köti össze őket. 
Szenvedélyesen szeretik és ismerik azt az országot, ahol élnek. És az a késztetés, hogy ezeket a csodálatos 
helyeket meg is mutassák az érdeklődőknek. Az idegenvezetés velük válik igazán szolgáltatássá. 
 
A körút során ”végigmegyünk” a szokásos “must see” látnivalókon (Hanoi, Ba Ne Nemzeti Park, Cao Bang, 
Bang Gioc vízesés, Meo Vac, Dong Van, Pho Bang, Ha Giang, Sapa, Lao Cai, Ta Van, Hoang Lien Son, 
Halong öböl,  Ninh Binh, Trang An, Hue, Danang, Hoi An, Ho Chi Minh City, Ben Tre, 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! Az egyéni vagy kiscsoportos út lehetővé teszi, hogy ezeket a különleges helyeket az 
Ön igényei szerint illesszük be a programba. 
 
Az ilyen körút lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti kényelmet biztosíthassunk - garantált és 
megfizethető áron - utasainknak. Körútunk 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 kötetlen, magánútként akár 1 főtől 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: Ezekhez az útjainkhoz könnyen csatlakoztatható néhány kiegészítés is!   
 
 

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

o A Mai Chau völgy felfedezése (3 nap) 
o Egy napos Hanoi és környéke kiegészítő programok 

Idegenvezetőnk várja Önt a repülőtéren, végigvezeti Észak Vietnam 
természeti csodáin, vissza is viszi Hanoiba a program végeztével, hogy 

csatlakozhasson a körúthoz.  
 

Induljon haza pár nappal később és pihenjen egy nagyot Vietnam 
valamelyik szép  tengerparti üdülőhelyén.  

 
A dolog igen egyszerűen működik: Őn kiválasztja melyik szállodánkban 
szeretne élvezni 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 a dolog is igen egyszerűen működik: Őn kiválasztja melyik 
kambodzsai kiegészítést válaszja. A körút végén elvisszük önt a 
kiválaszott kambodzsai 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. 

Ha nagyobb rugalmasságra vágyik, mint amit egy körút lehetővé tesz: egyénileg is összeállíthatjuk 
vietnami útját, nyaralását. Biztosan egészen különleges javaslataink lesznek. Kérjen árajánlatot! 
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ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2017 – 2018 eleje 
 
 

Tervezett indulás napja Hanoiból 

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

Egyéni indulási dőpont és magántúra:  Kérjen árajánlatot! 

 
 
A körút aktuális ára, foglalási feltételei honlapunkról tölthető le itt: 
 
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista-2017-2018.pdf 
 
A körút jellemzői, különlegességei: 
 
Körutunk az egyik legjobb és legtartalmasabb kulturális utazás Vietnamba, az ország legérdekesebb városainak 
és vidékeinek mélyreható felfedezéssére, természeti csodáinak megismerésére. Természetesen egy körútba 
minden nem fér és nem is férhet bele, de igyekszünk Vietnam legszebb természeti szépségeit, történelmi 
városait és mindennapi életét legalább egy kicsit bemutatni utasainknak. Vietnam főbb tájai, amiket érintünk 
utazásunk során:    
 
Hanoi és környéke, a Halong öböl:  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, 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. 
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Ninh Binh – Trang An: Hanoitól dél-nyugat irányában fekszik. 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 a tájat arra, hogy közelebb kerüljünk a 
természethez.  Habár a hétköznapokon az őslakosok már nem viselik 
tradicionális ruhájukat, azonban ősi kultúrájukat ápolják és életben 
tartják.  Festői tájaival megnyerő kultúrájával Ninh binh 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. 

 
Közép-Vietnam császárvárosai: Hue, Da Nang Hoi An: 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-
kelet-ázsiai kereskedelmi kikötőknek. Az épületek és az utcakép hűen 
tükrözik mind a hazai, mind a külföldi kultúrákat, amelyek 
kombinációjából létrejött ez az egyedülálló örökség. 
 
 
 
 

 
Saigon és a a Mekong Deltavidéke:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi Minh 

City Vietnam legnépesebb, 12 millió lakosú,  városa, a Mekong vidék 
kapuja. Ide megyönk várost nézni, és barangolni Cu Chi titkos 
alagútjainak hálózatában, melyeket a  Vietnami háborúban használtak. 
Továbbutazva részesei lehetünk a Can Tho- i úszó piac vibráló 
forgatagának, csónakázhatunk a Mekong deltájának szűk csatornáiban, 
sétálgatunk a kis szigetek buja gyümölcsöskertjeiben és 
megismerhetjük a Mekong - folyó életének másik -  igazi - arcát is. 
 
 
  

 
Sapa mesevilága: 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 
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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. 
 
Észak-kelet Vietnam: 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 kultúra a mai napig is érintetlenül megmaradt. És még rengeteg olyan dolgot, amit a modern világ 
máshol már gyökerestül kiirtott… 
 
Rövid útiprogramleírás: 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba 
2. nap: Hanoi – Ba Ne Nemzeti Park 
3. nap: Ba Be Nemzeti Park – Cao Bang 
4. nap: Cao Bang – Bang Gioc vízesés – Cao Bang 
5. nap: Cao Bang  – Meo Vac – Dong Van 
6. nap: Dong Van –Pho Bang – Ha Giang 
7. nap: Ha Giang – Sapa 
8. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van 
9. nap: Sapa – Hoang Lien Son – Hanoi 
10. nap: Hanoi-ba – Hanoi utcái program 
11. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban  
12. Ninh Binh és Trang An 
13. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás  
14. nap: Halong öböl hajókirándulás – Den Do - Hue  
15. Hue  
16. Hue – Danang – Hoian 
17. nap: Hoian – (My Son) - Ho Chi Minh City 
18. nap: Cu Chi Tunnels - Ho Chi Minh City városnézés 
19. nap: Ho Chi Minh – Ben Tre - Mekong Delta - Can Tho 
20. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City 
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Részletes programleírás: 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba (Étkezés: D szállás: Hanoi) 
 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. A 
nap hátralévő részében szabadidő, este vacsora.   
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. Utána  
vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni Vietnam 
konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből nyújtunk egy 
kis ismerkedő összeállítást. 
 
Vacsora után jó program lehet Hanoi éjszakai életének felderítése. 
Az óváros Hanoi éjszakai életének központja, rengeteg vásárlási 
lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk az óváros északi részén van, 

így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi negyed nyüzsgő utcáin. Aztán egy jó kis beszégetést, a 
repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 
 

2. nap: Hanoi - Ba Be tó (Étkezés: B/L/D – szállás: Pac Gnoi) 

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

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

 Bejelentkezés után rövid ideig pihenünk, majd elindulunk délutáni 
programunkra, a vidék felfedezésére.  
 
Egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon és az azt 
tápláló folyón a Puong Limestone Grotto vögyein keresztül. 
Megállunk a Dau Dang vízesésnél, majd visszatérünk a faluba. Pac 
Ngoi gyönyörű fekvése, hagyományos házai és környéke remek séta 
és fotózási lehetőséget nyújt. Este vacsora a vendégházban. 
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3. nap: Ba Be tó - Pac Bo Grotte - Cao Bang (Étkezés: B/L/D – szállás: Cao Bang) 

 

Reggeli után indulunk mai uticélunk, Cao Bang felé. Az út eleinte út 
erősen göröngyös és cikkcakkos, de a látványos hegyvidéki táj a 
maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi falvaival kárpótol 
zötykölődésért. 
 
 
 
 
  
 

 
Kora délután a Pac Bo Grotte van terítéken, ahova Ho Chi Minh 
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után. Innen indult az 
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.  
 
 
Késő délután érünk Cao Bang-ba. 
 
 
 
 

 
 
 

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

Reggeli után ellátogatunk Kína és Vietnám határán található Ban 
Gioc vízeséshez, 85 km-re Cao Bang-tól. Ban Gioc Vietnám talán 
egyik legnagyobb és lenyűgözőbb vízesése. Lehetőségünk lesz 
megmártózni a jéghideg vízében vagy egyszerűen csak élvezhetjük a 
folyó másik oldalán elterülő kínai terület látványát, illetve a minket 
körülvevő természeti csodákat.  
 
Délután ellátogatunk Nguom Ngao hatalmas barlangjaiba. 
Rengeteg lenyűgöző cseppkőforma található itt. Az éjszakát Cao 
Bang-ban töltjük. 
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5. nap: Cao Bang  – Meo Vac – Dong Van (Étkezés: B/L/D – szállás: Dong Van) 

Reggeli után festői útvonal visz minket Ma Pi Leng hágóján 
keresztül, ahonnan panoráma kilátás nyílik a Nho Que folyó által 
vágott völgyre. Innen Dong Van felé vesszük az irányt völgyek, 
hegyek, kis falvak és vízesések sokaságán keresztül.  
 
Ez az utazás önmagában is egy kaland, mely csodálatos és 
szenzációs tájakkal jutalmazza meg a résztvevőket.  
 
 

 
Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, 
agyagból vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített 
trópusi kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban tültjük. 
 
 
 
 

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

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

 
Innen Ha Giang-ba vesszük az irányt, meglátogatjuk a H’mong 
király házát, a  Yen Minh kerület hegyvidékét és  Quan Ba-i 
Mennyország kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők az égbe 
meredő hegycsúcsokról és őserdő borította völgyekről.  
 
Innen érünk mai uticélunkhoz Ha Giang-hoz késő délután.  Este 
felfedezhetjük a város sok érdekes helyét, amit még nem tett tönkre a 
növekvő turista forgalom. A város Vietnam egyik legtávolabbi, a 
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kínai határnál fekvő települése a Lo folyó két partján. Lakói zömét a helyi törzsek városba költözött tagjai teszik 
ki, de közigazgatási központ lévén, nagy a délebbról ideköltözött hivatalnok réteg is. Ez a színes fogatag, amit a 
környező nemzetiségi falvakból belátogató népek is szinesítenek, remek esti városnézési, szórakozási 
lehetőséget biztosít. 
 

7. nap: Ha Giang – Sapa (Étkezés: B/L/D – szállás: Sapa) 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

 
 

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

 
Ez az út Hanoi-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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10. nap:Visszaérkezés Hanoi-ba – Hanoi utcái (Étkezés: B/L/ szállás: Hanoi) 

 
Reggeli érkezés Hanoiba.  Az előző kilenc nap zsúfolt programja 
után jól fog esni egy kis llazítás…  
 
Ma délelőtt a vietnami konyha, a piacok és a kis utcai éttermek 
világában barangolunk. Elsőként célbaveszünk egy helyi kifőzdét, 
ahol igazán jó pho-t (vietnami tésztás levest) készítenek. Ez lesz a 
reggelink. Innen az óváros városfala mentén húzódó kis utcák és 
terek labirintusában megbújó élelmiszer piacra (wet market) 
megyünk. A szűk kis utcák, az árusok-vásárlók reggeli forgataga 
igazán lenyűgöző. Minden kapható itt, ami a vietnami konyha 
elengedhetetlen alapanyaga. A friss husoktól, halaktól a végtelen 

választékú és mennyiségű friss zöldség és gyömölcs választékon át, a szárított hozzávalók és fűszerek 
százaiig minden megtalálható a kis boltokban, az utcák szélén áruló kirakodóvásárban és a mozgóárusok  
tálcáin.   
 
Megállunk egy jó vietnami kávéra-teára valamelyik kis kávéháznál, kóstolgatjuk a választékot, majd egy 
remek „streetfood” ebéddel zárjuk a délelőttöt. Itt megkostolhatunk mindent, ami a vietnami streetfood 
alapja. Eszünk Bun Cha-t (Hanoi leghíresebb tésztalevese), amit Nem-mel (darált sertéshússal vagy 
rákkal töltött tavaszi tekercsel) szolgálnak fel. Harapunk egy jóízűt a fűszeres mártásokba tunkolt Ban 
Chuon-ba (darált sertéshússal és fafül gombával töltött, gőzölt rizslepénybe). Ez egy igencsak 
megerőltető délelőtt és koradélután lesz, ezért a nap további részére nem terveztünk programot.  

 
11. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban (Étkezés: B/L – szállás: Hanoi) 

 
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb 
látnivalóihoz vezet.  Ezekre a látnivalókra nem csak mi vagyunk 
kíváncsiak, ezért a sorrendet a helyszínen állitjuk össze, de biztos, 
hogy mindent megzézünk. 

Programunk egyik fő blokkja Hanoi belvárosába visz. Megtekintjük 
a Ho Chi Minh Complex épületeit, meglátogatjuk a Mauzóleumot 
és a régi császári palota területén kialakított Elnöki Palota 
múzeummá alakított épületeit és kertjét. Következő állomásunk az 
ezer éves Egypilléres Pagoda. Délelőtti programunk utolsó állomása 

az Irodalom Temploma, Vietnam legrégibb, Konfúciusznak szentelt egyeteme. Az 1070-ben épített templom 
adott helyet a közoktatásnak is megnyitott Császári Akadémiának több mint 600 éven keresztül.  
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 Tovább megyönk Hanoi egyik legszebb tava, a Nyugati tó partjára. 
Megtekintjük a 6. században épült híres Tran Quoc Buddhista 
pagodát. Megenéselünk egy helyi étteremben. Délutáni programunk 
több híres helyre is elvisz. Elsőként az Etnológiai Múzeumot 
látogatjuk meg, ahol Vietnam 54 nemzetisége  - mai is élő – 
kultúrájának emlékeivel ismerkedünk meg. Különösen érdekes a 
szabadtéri skanzen, ahol a törzsek jellemző építészetét és az 
épületekben elhewlyezett kiállításokat tekinthetjük meg. Ezután egy  
kellemes séta következik az óvárosban, a „36 utca” nevezetességei 

közt. Meglátogatjuk a Hang Be piac forgatagát, sétálunk a Hoa Kiem tó partján, betérünk a Ngoc Son 
templomba,  majd hazasétálunk. 
 
 

12. nap : Ninh Binh – Hoa Lu -Trang An - Hanoi (Étkezés: B/L – szállás: Hanoi) 

Egész napos kirándulás Ninh Binh tartomány észki részébe, Hanoitól 
kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk a világörökség részét 
képező tartomyányban halad. Először a Hanoi környéki 
mezőgazdasági területeken haladunk keresztül, majd befutunk Ninh 
Binh tartomány karsztos hegyvidékére.  
 
Első megállónk Hoa Lu, az ősi főváros, a Dinh és Le dinasztiák 
székhelye. Hoa Lu a vietnami királyság központja volt 10. – 11. 
században. A kb. 3km2 citadella területén számos érdekes emlék 
található ebből az időszakból. A két ma is zavartalanul „üzemelő” 
évezredes emléktemplom fantasztikus épületegyüttesének és 

környékének felfedezése jó betekintést nyújt Vietnam évezredes kultúrájába. Szintén érdekes az ásatások 
területének fedett csarnoka a feltárt eredeti palota udvarral, a feltárás során megtalált emlékek kiállításával.  
 
  

Délutáni programunk Tam Coc grotto vidéke, a Trang An Nemzeti 
Park területének csodálatos hegyei, folyói és barlangjai. Mindez, 
természetesen, csónakon. Ez a terület az UNESCO világörökség 
része. Ráadásul nagyon különleges. Ötvözi a természeti szépségeket 
a kulturális örökséggel. Ebéd után csónakba szállunk és több órás 
evezős csónakkirándulást teszünk Trang An természeti és kulturális 
csodái közt a Ngo Dong folyón. Az út talán legérdekesebb szakasza 
a folyami-barlangvidék. A folyó utat tört magának a karsztvidék 
hegyei közt és remek barlangokon, szurdokokon folyik keresztül. 
Sok évszázados, csak vizen kereszül elérhető templomok is színesítik 

a csónakutat. A nap végén, a kikötőből indulunk vissza Hanoiba, ahova naplemente után érkezünk vissza. 
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13. nap: Két napos hajókirándulás a Halong öbölben (Étkezés: B/L/D – szállás: hajón) 

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat a Halong öböl felé. Az 
út a Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, 
ültetvényein keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség 
része. Déltájban megérkezünk a Halong öböl egyik új látványossága, 
Tuan Chau üdülősziget kikötőjébe és hajóra szállunk.   
 
Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják ebédünket. Délután a 
hajó megáll egy kis szigetnél és barangolás következik a Halong öböl 
egyik legszebb cseppkőbarlangjában, a Meglepetés (Surprise) 
barlang cseppkő csodái közt. Egy kis fürdőzés következik a Tito 

sziget homokstrandján. A délutáni programról visszatérve már nics más dolgunk, csak élvezni a szigetvilág 
látványát a napozó fedélzetől.  
 

 
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a szigetek közti 
egyik csendes öbölben. A vacsorát a hajón szolgálják fel, az éjszakát 
a Halong - öbölben, a hajón töltjük. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. nap: Halong Öböl hajókirándulás – Hanoi – Hue (Étkezés: B/L/ – szállás: Hue) 
 

Kevés szebb dolog van a világon, mit a napfelkelte a Halong 
öbölben. Élvezze a reggel frissességét az öböl közepén velünk, ahogy 
a felkelő nap beteríti Halongot. 
 
 Kora reggel felszolgálják a reggelit, míg a hajó a csodálatos 
sziklaalakzatok között elér a reggeli tengeri kajakos program helyére. 
A program után a hajó visszaindul és lassan halad a kikötő felé a 
Halöng öböl szigetvilágán keresztül. Közben felszolgálják az ebédet. 
Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba. 
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Következő állomásunk az   1034-ben alapított Den Do 
templomegyüttes. Ez a méltán híres, a fővárost Hanoiba áthelyező Ly 
dinasztia családi emléktemplom együttese, a dinasztia 8 királyának 
templomaival, hatalmas park és meserséges tó együttessel. 
 
Visszaérkezve Hanoiba, tovább repülünk Hue-ba. Az érkezés után 
bejelentkezünk szállodánkba, ami a lehető legjobb helyen: két perc 
sétaútra a Parföm folyó parti sétányától, Hue esti szórakoztató 
negyedének főutcáján van. 
 

 
15. nap: Hue (Étkezés: B/L/ – szállás: Hue) 

 
Reggeli után egy privát hajókázásra invitáljuk Önöket egy a 
romantikus Parfüm folyón. A csónakút végén érünk el a Mennyei 
Hölgy Pagodához (Thien Mu Pagoda), a mai nap első állomásához. 
Hue-t császársírok veszik körül, és a leghíresebbet meg is látogatjuk.  
Folytatjuk utunkat a folyó mentén Minh Mang király sírhelye felé, 
aki a Hue-i Nguyen dinasztia második császára volt és 1841-ig 
uralkodott. Sírjának legjobb helyét 14 évi gondos keresgélés után 
választották ki és 10000 katona építette 4 éven keresztül. A 
hagyományok kínai palota elrendezés szerint épült, tágas udvarokkal, 

kapukkal, templomokkal. szentélyekkel tagolt  épület és park együttes a Feng Shui elvei alapján épült és 
40 csodálatos építményből áll.  

 
Délután egy barangolós túrát teszünk Császárvárosban, melynek 
központja az uralkodók székhelye, a Citadella. Megnézzük a Thai 
Hoa palota, 80 hatalmas faragott gerendával támogatott épületét, a 
császárváros tágas csarnokait. Meglátogatjuk a a Mandarinok Termét 
és a helyet ahol a tiltott Bíbor Város állt egykoron. Szállodánk nem 
messze a folyóparti sétánytól, a „külföldiek városrésze” főutcáján 
van,  Hue esti szórakozó negyedének központjában. A folyópart 
kivilágított sétányai, a számtalan bár, étterem és soha be nem záró 
üzlet, esti csónakázás a város kivilágított folyópartjai közt remek 
kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. Az éjszakát Hue-ben töltjük. 
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16. nap. Hue – Da Nang – Hoi An (Étkezés: B/L/ – szállás: Hoi An)  

 
 Reggeli után elutazunk Hoi An sok évszázados városába. A 
körülbelül 4 órás út áthalad Vietnam néhány legcsodálatosabb és 
legegzotikusabb táján. Felkapaszodunk a Ködhegység hágójára és 
megállunk a Felhők és Tengerek kilátója felejthetetlen 
panorámájánál is.  
 
 
 
 
 

 
Útközben meglátogatjuk Da Nang-ban a Cham Szobrok Múzeumát, 
amely a világ egyik legszebb, a hinduizmus által ihletett faragvány 
gyűjteményével büszkélkedhet. Az itt kiállított szobrokból, 
dokumentumokból megismerhetjük a Cham nép történetét és 
kultúráját. A 4. századtól a 16. századig virágzó Champa királyság a 
mai Vietnám középső és déli részein helyezkedett el, a mindenkori 
Vietnam riválisaként. Sok évszázad változó kimenetelü harcai után, a 
16. században vesztette el önállóságát és csak Minh Mang utalkodása 
alatt, a 19. században olvadt be végleg a mai Vietnamba.  

 
Ugyancsak ellátogatunk egy márványfaragással foglalkozó kézműves faluba a Márványhegy lábához. Utunk 
végén megérkezünk, körutunk talán leglátványosabbvárosába, Hoi An-ba. 
 
 

A folyó partjain és a torkolat szigetein felépült Hoi An 
kereskedővárosa évszázadokon keresztül Vietnam legfontosabb 
tengeri kikötővárosa volt.   Szerepét később ugyan átvette Da Nang, 
de a város továbbra is virágzott és virágzik ma is.  
 
Esti programunk: barangolás Hoi An óvárosában, ahol a több 
évszázados kínai és japán kereskedővárosok összeolvadása által 
alkotott építészeti csoda esti fényei, hangulatos utcái és számtalan 
szórakozási lehetősége felejthetetlen élményt nyújt.  (Hoi An óvárosa 
egy ékszerdoboz) Hoi An egyike az öt UNESCO-világörökség 

részévé nyilvánított területeknek Vietnamban. Az éjszakát Hoi An- ban töltjük. 
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17. nap: My Son - Ho Chi Minh city (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh City) 

 Délelőtt szabad program és barangolás Hoi An órávosában. Ide 
tettük be utunk egyetlen fakultatív programját, amit a délelőtti szabad 
program helyére lehet megrendelni. Ez a Vietnamba csak a 19. 
században beolvadt, több mint ezer évig virágzó Champa királyság 
szent följe: My Son 
A fakultatív program: Reggeli után indulunk My Son-ba a Cham 
romokhoz. Az egész délelőttös, tradicionális cham és apsara 
táncbemutatóval fűszerezett, barangolás az ősi Champa királyság 
legfőbb szent helyének romjai közt méltó befejezése középvietnami 
kalandozásunknak. Visszatérünk Hoi An-ba. 

 
Könnyű ebéd után indulunk a Da Nang-i repülőtérre és elrepülünk utunk következő állomására, Ho Chi Minh 
City- be. 
 

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

 
A rengeteg kis üzlet, a számos szórakozóhely, a parkok, plazák, az éjszakai piacok és – egyszerűen minden kis 
utca és sikátor - remek helyek. Minden kapható itt, ami csak elképzelhető. A kávéházak, éttermek, utcai 
kifőzdék, a különböző „taligákon” árult és frissen készített ételek választéka is lenyűgöző.   
 
 

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

Reggeli után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A 
majdnem 300 km hosszú és már az ötvenes évek közepétől 
fokozatosan kiépülő alagútrendszer a Viet Kong fontos bázisát 
képezte a vietnami-amerika háború során, de már a franciák elleni 
függetlenségi harcok során is fontos szerepet játszott.  
 
Külön érdekesség, hogy a földalatti erődrendszert soha nem 
sikerült elfoglalni vagy elpusztítani. A több szintes földalatti 
járatokkal összekötött termek igazi földalatti várost és 
erődrendszert alkotnak, bunkerekkel, lakó és katonai 
létesítményekkel,  kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal. 
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A délután a „District One”, Ho Chi Minh City francia eredetű 
belvárosának felfedezésével kezdődik. Az 1800-as évek végén a 
franciák által 500.000 lakosra tervezett és Francia Indokína 
közigazgatási központjaként létrehozott városmag igazi „kis 
Párizs”. Gyarmati utcái, épületei, parkjai, a rengeteg fa és virág 
megidézi Párizs belső kerületének látványát.  
 
Nem is véletlenül. Ugyanazok a párizsi tervezőirodák álmodták 
meg, mint a mai Párizs belvárosának utcáit.  
 
 
 

 
 Itt olyan látványosságokat nézhetünk meg, mint a Notre Dame-i 
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes 
városháza (Hotel De Ville) és az öreg Opera ház mellett is. 
(Utóbbiak csak kívülről tekinthetők meg.) Következő állomás a 
Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt 
fegyvereket és fotókat mutatja be.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez 
a mondás járjas: „Ha az első kerületben laksz, akkor gazdag vagy. 
Ha a harmadikban, akkor biztosan kínai.”  
 
A várost előszőr ie. 820-ban említik a kínai krónikák. hosszú 
történeme során volt Kína és Khmer birodalom része, francia 
közigazgatási központ, főváros.  Ma vietnam legnagyobb és talán 
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta 
csak említik, megemlítik kínai laosságát is. Kínai eredetű 
közössége több millió fős és föleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.  

 
Egyik legfontosabb szent helyük a Thien Hau templom, ami 1780-as felépítése óta folyamatosan a mindennapi 
élet irányítója és legfőbb találkozóhelye a város kínai származású lakosságának.  Ez a templom délutáni 
programunk utolsóelőtti színhelye. Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon városrészben. 
Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája. 
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19. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta - Can Tho (Étkezés: B/L/ – szállás: Can Tho) 

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

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

Ben Tre folyóparti sétányán hajóra szálunk és felfedezzük a 
deltavidék sok száz kis szigettel szabdalt vizivilágát. Megállunk a 
gyümölcsöskerteknél, méhészeteknél, kókusz feldolgozó és cukorka 
műhelyeknél. Megnézünk egy hagyományos téglagyárat és egy 
rizstészta készítő manufaktúrát is. 
 
 
 
 
 

 
 My Long falu hídjánál kiszállunk, keresztülsétálunk a falun és 
meglátogatunk egy gyékényszövő manufaktúrát. Tuk-tukba szállunk 
ezután és azzel vágtatunk a falu – talán ha 2 méter széles, kanyardó 
töltésútjain -  ebédünk színhelyére, egy falusi étterembe. Ebéd után a 
kis szigetek csatornáin evezünk vissza a folyó fő ágához, hajónkhoz. 
Visszatérük a kikötőbe és továbbindulunk. 
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A hajótúra után Can Tho - ba, a deltavidék fővárosába indulunk, 
ahol a hotelünk a város legszebb helyén a folyóparti sétáló 
promenádon, a szórakoztató negyed központjában lesz. 
 
 A sok étterem, az éjszakai piac, az esti szabadtéri vacsorapiac, egy 
kis barangolás a folyópart sétányain, vagy a város főutcájának luxus 
üzlezteiben, plázáiban egészen jó kis esti szórakozást nyújt. Az 
éjszakát Can Thoban töltjük. 
 
 
 

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

A folyóparton csónakba szállunk, hogy meglátogathassuk Cai Rang 
úszópiac forgatagát, ahol lehorgonyzott kereskedő hajók százai 
állnak, hogy friss gyümölcseiket és zöldségeiket áruba bocsássák. A 
„nagykereskedelmi boltok” közt vásárlók és „kiskereskedők” 
csónakjai nyüzsögnek és alkusznak a portékára.  
 
Meglátogatjuk a koloniális stílust a hagyományos vietnami 
építészettel vegyítő  Binh Thuy rezidenciát is.  Kora délután 
indulunk vissza Ho Chi Minh Citybe, a repülőtérre. 
 

 
 
SZÁLLÁSOK kényelmes 3*os és 4*-os szállodákban 
 

VÁROS SZÁLLODA 
HANOI Thien Thai Hotel 3* / La Dolce Vita Hotel 3* 
HALONG Vspirit Cruise 3* / Glory Cruise 3* 
HUE Asia Hotel 4* / Mondial Hotel  4* 
HOIAN Green Heaven Hoian Resort 4*/ Vinh Hung Emerald Resort 4* 
HO CHI MINH Le Duy Hotel 3* or Similar 
CAN THO Kim Tho Hotel 3* / Ninh Kieu 2 Hotel 3* 
BA BE Homestay in Pac Ngoi village / Standard Hotel 
CAO BANG Thanh Loan Hotel ORSunny Hohtel / Standard Hotel 
DONG VAN Hoa Cuong Hotel / Standard Hotel 
HA GIANG Truong Xuan Hotel / Standard Hotel 
SAPA Sunny Mountain Hotel (3 star hotel/Deluxe room) 
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A KÖRÚT ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ 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, a Ba Be tavon és a Mekong deltában 
+ idegenvezető a megendelt nyelven 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. 
 
A KÖRÚT ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a Vietnami be/kiutazáshoz 
- a csoportvezuető nemzetközi repjegye 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül 
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások 
- Vízum díj 
- Borravaló az idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap). 
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban  
-további, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.  
 
 
Elsó részlet  és fizetési feltételek: 
A teljes ár 30%-a a körút megrendelésekor első részletként, beleértve a választott kiegészítések költségét is. A 
fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 30. napig. 
 

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik. 
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