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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 kibővítsük 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 kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról, 
hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu 
 
A legtöbb anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként 
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.   

Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal is. És nem csak Vietnamban! ÁZSIA 
LELKE programjaink olyan egyéni vagy kiscsoportos programjaink olyan különleges témákat 
tartalmaznak, amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon 
összeállítani hosszabb ázsiai utakt is.     

Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint 
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei kulturális 
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik 
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is 
beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és 
modulok "beszúrhatók"! 

Erre példa ez a program is: Ázsia ősi lelkének bemutatása: Délkelet-Ázsia két, mamár letűnt, de évezredekig 
fennálló és uralkodó birodalom emlékeinek bebarangolásával.    

 Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink információs 
könyvtára, napra készen, itt található: 

 
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok/ 

 
 

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
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A KHMEREK ÉS A CHAMOK LETŰNT BIRODALMAI 

kiscsoportos vagy egyéni kulturális körút Vietnam és Kambodzsa legszebb történelmi helyeire – magyar 
idegenvezetéssel 

 Csatlakozzon hozzánk egy igazi kiscsoportos körútra Ázsia legizgalmasabb kulturális titkainak megismerésére 
Vietnamban és Kambodzsában!  - Utunk során nemcsak végigmegyünk a két ország legszebb részein, 
bebarangoljuk izgalmas városait és falvait, megismerjünk főbb turista látványosságokat, DE: 

A körút során ”végigmegyünk” a szokásos “must see” látnivalókon ( Hue, Danang, Hoi An, My Tho, Ho Chi 
Minh City, Ben Tre, Mekong delta, Can Tho, Phnom Penh, Siem Reap), de kiegészítjük ezt a két letűnt 
birodalom a Champa Királyság és a Khmer Birodalom különleges emlékeivel is. Megállunk olyan helyeken, 
megmutatunk sok olyan látnivalót, Ázsia lelkének igazi, gyakran még ma is élő emlékeit, amiket egy 
társasutazáson lévő turista soha sem láthat, és amik a a két ország igazi kincsei. Ez az út azt is lehetővé teszi, 
hogy ezeket a különleges helyeket az Ön igényei szerint illesszük be a programba. 

 Mit jelent egy “Ázsia leleke program” és mitől különleges?  

 Ázsia lelke programjaink igazi „bennfentes”, kulturális utak. Magyar csoportvezetőink sem hagyományos 
értelemben vett idegenvezetők. Gyermekkoruk óta lelkes hívei, kutatói Ázsia kultúrájának és történelmének. 
Van köztük Buddhista szerzetes, Ázsiával foglalkozó bölcsész is. Igazán jól ismerik Ázsia kultúráját, 
történelmét és mai életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre szóló élményt 
tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.  

 Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat sem. Ki 
tudja hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen éppen 
milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van otthon” 
évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani a városban azon az estén. Önökkel lesz az út 
során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb megoldás. Nyughatatlan 
emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele tölteni az estéket is. 

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.   

Szállodáink: Nem a üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire 
tervezzük útjainkat. Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) 
szállásokat ajánlunk, hanem a hely „hotspot”-jában. Ott ahonnan az este látnivalói könnyen elérhetők, illetve 
ahonnan a legszebb a kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális 
építészet alkotása.  

Beépített gasztro túra: Ázsia lelke útjaink során gyakorlatilag félpanziós ellátás van és nem véletlenül! A 
modern ázsiai konyha országonként eltérő, elsősorban az adott országok különböző régióinak jól elkülöníthető, 
különleges ízvilágú egyedi konyháiból áll, amelyekre a szomszédos országok konyhái is hatottak az elmúlt 
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évszázadok során. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végigmegyünk az az Ázsia lelke proramok 
országain, mindennap más és más helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket. 

Egy ilyen körút lehetővé teszi, hogy igazi 
minősγετ, κελετι κνψελµετ βιζτοστηασσυνκ − γαραντ〈λτ σ µεγφιζετηετ⌡ 〈ρον − υτασαινκνακ.� Εζ
 α προγραµυνκ τökéletes választás a Vietnamba és Kambodzsába az Ázsiai kultúra kedvéért utazóknak, 
családoknak, baráti társaságoknak vagy egyéni utazóknak. 

:•   Indulási hely: Da Nang, Közép-Vietnam.  

•   Befejezés: Siem Reap - Kambodzsa. 
•   Csoport létszáma kötetlen, magánútként akár 1 főtől is foglalható. Garantált indulás 4 főtől. 
•   Elhelyezés minőségi 3 és 4 csillagos szállodákban. 
•   Egyágyas, szállodai elhelyezés is rendelhető. 
•   Félpanzió a teljes út során. 
•   A máshol csak fakultatívan elérhető programok  is beépítésre került. 
 

  
Programunk egy igazi modul, könnyű beilleszteni nagyobb ázsiai utazásának programjába is! 

A  körút jellemzői, különlegességei: 

 Körutunk egy igazán bennfentes, a több ezer év titkait felvillantó kulturális utazás Vietnamba és Kambodzsába, 
a két ország legérdekesebb városainak és vidékeinek mélyreható felfedezésére, természeti csodáinak 
megismerésére. Természetesen egy körútba minden nem fér és nem is férhet bele, de igyekszünk a célországok 
legszebb természeti szépségeit, történelmi városait és mindennapi életét legalább egy kicsit bemutatni 
utasainknak. A két ország főbb tájai, amiket érintünk utazásunk során:    

Közép-Vietnam császárvárosai: Hue, Da Nang Hoi An: Hanoiból 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. 
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Délvietnam, Saigon és a a Mekong delta:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi 

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

másik -  igazi - arcát is.  
 
 
A Mekong folyó: A Délkínában eredő Mekong Indokína igazi országútja, népeket, kultúrákat köt össze és még 

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

 
 
Kambodzsa - Phnom Penh: A város a Tonle folyó bal partján fekszik, közvetlenül annak a Mekongba 

csatlakozásánál. Hosszú története során többször volt a Khmer 
birodalom fővárosa, de a közbenső időszakokban is fontos település 
maradt.  
 
Ma ismét a Kambodzsai Királyság fővárosa, az uralkodó székhelye. 
Mai formáját a francia uralom következetes városépítő mukájának 
köszönheti. Phnom Penh a legszebb francia kolonniális stílusú város 
a hajdani Francia Indokína területén. Ehhez jön még a sok egyébb, 
mai is üzemelő kambodzsai középület, a Királyi Palota, a templomok 
és a Nemzeti Múzeum. A várost körülvevő csatornák, folyók mentén 
lépten-nyomon feltűnnek az ezeréves múlt emlékei, a hagyományos 

falusi élet települései, farmjai, kéznűves települései. 
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Kambodzsa – Siem Reap: Siem Reap ma már egy nyüzsgő város, tartományi székhely. Fantasztikus éjszakai 

élete, régi piacai és kmer-francia stílusú belvárosa önmagában is 
izgalmas uticél.  
 
„Igazi” látnivalója azonban Angkornak, az ezeréves khmer birodalom 
fővárosának emlékei: Angkor Thom és Angkor Wat. A két fő 
látványosság azonban csak kis része a lehetséges uticéloknak. Az ősi 
Angkor körül, kb. 200km-es körben, számtalan, még ma is 
dzsungellel borított templom, település és egyéb, a hajdani khmer 
birodalmat idéző rom található. A természeti környezet is csodálatos. 

Hegyvidékek, őserdők, kanyargó folyók, évszázadokkal ezelőtt épített víztározók és megművelt területek 
váltják egymást. A Ton Le Sap tó úszó falvai is megérnek egy hajókirándulást.        
 
Rövid útiprogramleírás: 
 
Vietnam: 
 

1. nap: Da Nang – Hoi An  
2. nao: Hoi A – My son – Hoi An 
3. nap: Hoi An – Hue 
4. nap: Hue - Ho Chi Minh City 
5. nap: Cu Chi Tunnels - Ho Chi Minh City városnézés 
6. nap: Ho Chi Minh – Ben Tre - Mekong Delta - Can Tho 
7. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac – Chau Doc 

Kambodzsa: 
 

8. nap: Chau Doc – Phnom Penh 
9. nap: Phnom Penh 
10. nap: Phnom Penh – Siem Reap – Nemzeti Múzeum – Angkor Wat– Apsara vacsora 
11. nap: Egész napos Angkor program – Egy este a Pub streeten 
12. nap: Angkor környéke – a Kulen hely és … Gyertyafényes búcsúvacsora 
13. nap: A ton Le Sap tó – bevásásrlós városnézés – esti elutazás 
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Részletes programleírás: 
 

1. nap:Megérkezés Hoi An-ba, esti városnézés (Étkezés: B/L – szállás: Hoi An) 

A megérkezés után transzfer a szállodába Hoi An-ban. Erre a napra nem terveztünk vezetett programot, de 
sok érdekes fakultatív program közül lehet választani az érkezés időpontjától függően. Az este is szabad, de 
sok érdekes fakultatív programból válaszhat a helyszínen. 

 
 

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.  
 
Késő 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. 
 
 

2. nap: Hoi An - My Son (Étkezés: B/L/ – szállás: Hoi An) 

Reggeli után indulunk My Son-ba a Cham romokhoz. Ez a 
Vietnamba csak a 19. században beolvadt, több mint ezer évig virágzó 
Champa királyság szent földje. 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 délutáni és esti városnézésünkre Hoi An 
óvárosába, amely egy kivételesen jó állapotban fennmaradt példája a 
15- 19. századi dél-kelet-ázsiai kereskedelmi kikötőknek, kínai és 
japán kereskedelmi kolóniáknak. Az épületek és az utcakép hűen 
tükrözik mind a hazai, mind a külföldi kultúrákat, amelyek 
kombinációjából létrejött ez az egyedülálló örökség. 
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3. nap. Hoi An  – Da Nang – Hue (Étkezés: B/L/ – szállás: Hue)  

 Reggeli után elutazunk Hue 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 Hue-ba, 
megebédelünk és bejelentkezünk a szállodába. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 a 
„külföldiek városrésze” főutcáján van,  Hue esti szórakozó 
negyedének központjában. A számtalan bár, étterem és soha be nem 
záró üzlet, esti csónakázás olyópartjai közt remek kikapcsolódási 
lehetőséget kínálnak. Az éjszakát Hue-ben töltjük. 
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4. nap: Hue – Ho Chi Minh city (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi minh City) 

 
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 
hagyományos 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.  

 Ebéd után tobábbutazunk Ho Chi Minh Citybe. 
 

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

 
A rengeteg kis üzlet, a számos szórakozóhely, a parkok, plazák, az 
éjszakai piacok és – egyszerűen minden kis utca és sikátor - remek 
helyek. Minden kapható itt, ami csak elképzelhető. A kávéházak, 
éttermek, utcai kifőzdék, a különböző „taligákon” árult és frissen 
készített ételek választéka is lenyűgöző.   
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5. nap: Cu Chi  - Ho Chi Minh City (Étkezés: B/L/ – szállás: Ho Chi Minh city) 

Reggeli után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A 
majdnem 300 km hosszú és már az ötvenes évek közepétől 
fokozatosan kiépülő alagútrendszer a Viet Kong fontos bázisát 
képezte a vietnami-amerika háború során, de már a franciák elleni 
függetlenségi harcok során is fontos szerepet játszott.  
 
Külön érdekesség, hogy a földalatti erődrendszert soha nem 
sikerült elfoglalni vagy elpusztítani. A több szintes földalatti 
járatokkal összekötött termek igazi földalatti várost és 
erődrendszert alkotnak, bunkerekkel, lakó és katonai 
létesítményekkel,  kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal. 

 
 

A délután a „District One”, Ho Chi Minh City francia eredetű 
belvárosának felfedezésével kezdődik. Az 1800-as évek végén a 
franciák által 500.000 lakosra tervezett és Francia Indokína 
közigazgatási központjaként létrehozott városmag igazi „kis 
Párizs”. Gyarmati utcái, épületei, parkjai, a rengeteg fa és virág 
megidézi Párizs belső kerületének látványát.  
 
Nem is véletlenül. Ugyanazok a párizsi tervezőirodák álmodták 
meg, mint a mai Párizs belvárosának utcáit.  
 
 
 

 
 Itt olyan látványosságokat nézhetünk meg, mint a Notre Dame-i 
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes 
városháza (Hotel De Ville) és az öreg Opera ház mellett is. 
(Utóbbiak csak kívülről tekinthetők meg.) Következő állomás a 
Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt 
fegyvereket és fotókat mutatja be.  
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 A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez 
a mondás járjas: „Ha az első kerületben laksz, akkor gazdag vagy. 
Ha a harmadikban, akkor biztosan kínai.”  
 
A várost előszőr ie. 820-ban említik a kínai krónikák. Hosszú 
történelme során volt Kína és Khmer birodalom része, francia 
közigazgatási központ, főváros.  Ma vietnam legnagyobb és talán 
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta 
csak említik, megemlítik kínai laosságát is. Kínai eredetű 
közössége több millió fős és föleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.  

 
Egyik legfontosabb szent helyük a Thien Hau templom, ami 1780-as felépítése óta folyamatosan a mindennapi 
élet irányítója és legfőbb találkozóhelye a város kínai származású lakosságának.  Ez a templom délutáni 
programunk utolsóelőtti színhelye. Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon városrészben. 
Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája. 
 

6. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta – Vinh Long – Can Tho  
 

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

 
Útközben megállunk és megnézzük a tartomány egyik 
legjelentősebb, de mindenképp legszeb buddhista szent helyét a 
Vinh Trang Pagodát.  
 
A két hektáros kert közepén fekvő főtemplom évszázadok óta szent 
hely, sok híres buddhista szoborral és emlékkel. A templomkert 
trópusi virágokkal borított sétányai, gazdagon termő gyömölcsfái, a 
hatalmas szabadtéri buddha ábrázolások különleges élményt 
nyújtanak.  
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Vhin Longba érkezve csónakba szállunk és megkezdjük 
barangolásunkat a folyón. Elsőként megtekintünk egy halászfalut 
majd végighajózunk a főágban fekvő 4 nagy sziget, a vietnami 
mitológia szent állatairól elnevezett Sárkány, Főnix, Egyszarvú és 
Teknős sziget partjai mentén.  

Átkelve a folyón behajózunk kisebb szigeteket összekötő zegzugos  
csatornarendszerbe, hogy megfigyelhessük a helyiek folyó gazdag 
partjaira alapozott életét. Először a Vam Xep csatorna mentén 
haladunk. majd megérkezünk  Quoi An-ba, a kókusz faluba.  

 

Itt meglátogatunk egy méhészetet, majd megfigyelhetjük a kókusz 
feldolgozás és használati tárgy készítés évszázados fogásait. Meg is 
pihenünk egy jó mézes zöld tea mellett és megkóstolunk sokféle 
frissen termett trópusi gyümölcsöt is. Pihenés közben tradicionális 
zenekar játszik nekünk és meghallgathatunk néhány különleges 
népdalt is.  

 

Keskeny evezős csónakba szállva tovább haladunk az egyre 
keskenyebb csatornák mentén amíg vissza nem érünk várakozó 
nagyobb hajónkhoz. A városba visszaérve átszállunk autónkba és 
elindulunk Can Tho-ba vezető utunkra. 

 

 

   A hajótúra után Can Tho - ba, a deltavidék fővárosába indulunk. 
Can Tho-ba érkezve meglátogatjuk a koloniális stílust a 
hagyományos vietnami építészettel vegyítő  Binh Thuy rezidenciát. 
A ház ikonikus emléke a régi Saigonnak, a gazdag vietnami 
kereskedő családok mindennapi életének. A ház ma is a család 
birtokában van már 14 generáció óta. A központi épületet,  
tekinhetjük meg és járhatjuk is be, ami a hagyományos vietnami 
belső építészet gazdagon faragott és gyönyház intarziákkal díszített 
remekműve.   Innen indulunk tovább a szállodába.  
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Hotelünk a város legszebb helyén a Ninh Kieü rakparton, 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. 
 
 
 
 

 
7. nap: Can Tho – Úszópiacok, a csatornák világa – Go Chi Minh City 

A mai délelőtt a Mekong igazi életéről szól. Kora reggel indulunk hajós barangolásunkra a Mekong folyón és a 
szigeteket összekötő ki csatornákon. 
 

 Reggel 6:30. : 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 anyagbeszerzést végző „kiskereskedők” csónakjai 
nyüzsögnek és alkusznak a portékára. Gondosan végighajózunk a 
piacon oda és vissza, majd a végén kikötünk egy kersekedő hajó 
mellett és a fedélzetre szállunk. Remek fényképeket lehet készíteni a 
hajók forgatagáról és meg is kóstolhatunk valami friss és finom 
gyümülcsöt. Innen indulunk tovább a következő piacra. 

 
 

 Tovább hajózva Cai Rang-ból elérjük következő állomásunkat a 
Phong Dien úszópiacot. Míg Cai Rang a nagykereskedelem helye, 
addíg Phong Dien a Mekong legnyüzsgősebb és legszínesebb 
termelői és kiskereskedelmi piaca. Az áruikat ajánlgató „őstermelők” 
és a néha akár 100 km távolságól is érkező kiskereskedők 
csónakjainak százai lebegnek festői tömegben a vizen. Közöttük 
barangolnak a vásárlók csónakjai.  
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 Tovább hajózunk és bevetjük magunkat a keskeny csatornák 
szövevényébe. Először Rau Ram-nál szállunk partra és teszünk 
gyalogsétát a falun keresztül. Ez egy igazi, működő Mekong parti 
falu, tele a mindennapi élet nyüzsgésével. Meglátogatunk egy 
rizspapír (rizstészta) készítő családot is, ahol az évszázados 
hagyományok alapján kézzel készül és a napon szárad a rizstészta.  
Innen hajózunk tovább egy másik szűk csatorna hosszán, élvezve a 
táj szépségeit és felfedezve a csatorna partján zajló élet érdekes 
pillanatait. 

 
A sok hajózás után ránk fog férni egy kis zöld tea és sok-sok friss 
gyömülcs. Programunk következő pontja ezért egy remek trópusi 
gyümölcsöskert számtalan „véletlenül éppen termő” trópusi 
gyümülccsel, halastóval. Végigsétálunk a kerten, 
megismerkedhetünk a különböző gyümölcsfajták termesztésének 
trükkjeivel. A séta végén jön a beigért zöld tea és gyümülcs kóstoló. 
 
 
 
 

 
Ismét hajóra szállunk és visszaindulunk Can Tho-ba a Mekongon. Itt 
autóba szállunk tovább indulunk a kambodzsai határ felé.  
Temészetesen meg is állunk útközben egy kellemes ebédre is.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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.  
 
 
 
 
Javasoljuk a város esti szórakoztató központját, a folyó parti sétányt. 
Kilóméterhosszan sorakoznak egymás mellett az éttermek, 
kávéházak, boltok és bárok. A sétányra kifutó, a folyópartra 
merőleges kis utcák minden méterén valamilyen bolt, szolgáltatás 
működik.  

Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elvegyülés a sétány 
forgatagában kellemes esti lazulást biztosít.  

9. nap: Pnom Penh (Étkezés: B/L/ szállás: Pnom Penh ) 

Reggeli után délelőtti városnéző séta Phnom Penhben, a város 
legfontosabb látnivalóját érintve. A hangulatos francia gyarmati 
időkből itt maradt bauhaus épületek között és a Mekong parton 
sétálunk.  

Érintünk több templomot és piacot is. A főbb, meglátogatott helyek:  
A Függetlenségi Emlékmű a Királyi Palota és az Ezüst Pagoda, a 
világ legnagyobb khmer építészeti gyűjteményének helyt adó 
Nemzeti múzeum, a Wat Phnom, a város névadója lesznek. A séta 
közben meg is ebédelünk egy helyi étteremben. 

 
Délután hajós kirándulás a város folyóin. A program érinti a város 
két folyóját a Sap folyót és a Mekongot is. A hajózás során 
megtekintjük a város legszebb, a folyók partján sorakozó épületeit a 
vízről, majd kihajózunk a Mekongra. Klasszikus vizifalu a túlparton, 
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét. 

Majd felfelé hajózva elérkezünk Prek Bongkong faluba, ahol 
kiszállunk. Itt a nagy pagoda és egy selyemhernyó farm 
megtekintése a program. Visszahajózáskor megnézzük a 
naplementét a vízről. Visszatérünk a szállodába. 
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10. nap:Siem Reap - Angkor Wat – Ta Phrom  : B/L/ szállás: Siem Reap) 

Reggeli után kijelentkezünk és elrepülünk Siem Reap-be.  

Bejelentkezés után indulunk délelőtti programunkra az Angkor  
Nemzeti Múzeumba.  

A múzeum csodálatosan és nagyon részletesen ismerteti a Khmer 
civilizáció történetét, lakóinak mindennapi életét és a teljes történetet 
alapvetően meghatározó hindu mitológia legfontosabb elemeit, 
személyiségeit. 

 

 

Délutáni látogatásunknak két érdekes célpontja van. Az első:  Angkor 
Wat. A világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter 
széles területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális 
alapokon nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig 
terjeszkedő birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának 
dicsőítésére csak megépíthető.  Ennek ellenére léptéke mégis emberi, 
minden egyes tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a 
szépséget és az igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.  

Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány 
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig. 
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a 
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai 
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és 
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött 
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet. 

 

Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta 
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes 
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok 
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom 
volt az egyik sokat emlegetett felvételi helyszíne a Tomb Raider-nek 
is. 
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 Esti programunk egy Apsara vacsoraest.  Az Apsarák, a felhők és 
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni 
lények voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden 
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari 
táncosnők adták elő (és adják elő ma is az Apsara táncokat. Ez a 
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy 
szinpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány 
remek példát ebből  a gyönyörű hagyományból. 

 

11. nap: Egész napos Angkor Thom – Bantaay Srei (étkezés: B/L/-  szállás: Siem Reap) 

Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett 
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400 
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300, 
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1 
nap, de még akár 1 hét alatt is. De  azért a “város” sok híres 
látnivalóját meg tudjuk nézni.   
 
 
 
 

 Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer 
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi 
várost mutatja be.  Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük, 
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100 
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el 
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve 
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több 
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu 
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.  
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Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől 
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs 
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között 
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza. 
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet 
szól ezekről a helyekről.  

Angkor Thom hatalmas, az út során még jó pár helyen megállunk és 
megnézünk további érdekes emlékeket. Természetesen meg is 
ebédelünk egy helyi étteremben. 

 

Délután az úton visszafelé meglátogatjuk Banteay Srei gyönyörű 
hegyi templomát is. A kicsi, de talán leggyönyörűbben faragott 
templomegyüttes Siem Reap-ben. A rózsaszín homokkőből épült 
templom minden fala csodálatosan faragott képekkel, ábrázolásokkal 
tiszteleg a női szépség, a világot megteremtő erő előtt.  

Nehéz ennek a templomnak könnyed báját és szépségét leírni. Ezt 
látni kell. Innen indulunkvissza a szállodába. 

 

Javasoljuk a város esti szórakoztató központjait. Elsőként az éjszakai 
piac meglátogatását javasoljuk. A sok száz bódé, sátor, az elvegyülés 
a sétáló és vásárolgató tömegben kellemes levezetés lehet a 
megérkezés előtti út után.  
 
Követkető állomásként a leghíresebb szórakoztató negyed, a Pub 
Street következhet. A zegzugos utcákon kilóméterhosszan 
sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok. 
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elmerülés az éjszakai élet 
forgatagában kellemes bevezető lehet a siem Reap-i programhoz. 

  

mailto:hq@vietnamiut.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

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

Tel. (Viber): +36706239513 
 
 

  Ázsia lelke programok - A khmerek és a chamok lezűnt birodalmai  18. Oldal 
 

 

12. nap: A Kulen hegy és Siem Reap környéke ( étkezés:B/L/D  szállás: Siem Reap) 

Siem Reap-ből indulva vagy több mint száz kilométeres és több évszázados túrát teszünk a Kulen hegységbe, az 
azonos nevű nemzeti parkba. Ez az a hely, ahol a 802-ben a Khmer  Birodalom igazából megalakult. Itt kiáltotta 
ki magát II. Jayavarman istenkirálynak és itt alakult meg a birodalom első központja is. Később a fővárost 
tovább vitték a mai Siem Reap területére.  

Csodálatos hegyvidék ez, igazi természetközeli programokkal. Erdei 
és hegyi ösvényeken barangolunk, megfürdünk egy hatalmas 
vízesésben. Körülöttünk a letűnt főváros dzsungel borította romjai, a 
híres 1000 linga folyója a sok-sok víz alatt fekvő jóniaival  vagy 
éppen a vízből kimeredő lingáival, amelyek szent egyesülése éltető 
vízzel látta el a hajdani fővárost és a körülötte elterülő földeket. 

 

 

 A sziklákon ősi faragványok, amely közül talán a legszebb, de 
mindenesetre leghíresebb egy fekvő Buddha ábrázolás. 
Meglátogatunk egy fákkal sűrűn benőtt, érintetlenül hagyott 
templomot is.  

 

 

 

Ez az utolsó, a körút során együtt töltött esténk. Mivel is lehetne ezt a 
két hetet méltón lezárni? Siem Reapban,  mint majdnem minden 
ázsiai városban vannak a tömeg elől elrejtőző, különleges esti 
éttermek, szórakozóhelyek. Egy ilyenre kulináris gyöngyszeme 
visszük el Önt egy remek, gyertyafényes vacsorára, egy jó kis esti 
beszélgetésre, ejtőzésre. 
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13. nap: Siem Reap – a Ton Le Sap tó, elutazás ( étkezés:B/L/D  szállás: repülőn) 
Délelőtti programunk egy a várostól délre fekvő, a középkori kínai 
utazók által csak méretei miatt édesvízi tengernek nevezett tóhoz 
vezet. Nem kicsi. Az esős évszak végére mérete eléri a 200km 
hosszúságot és 60km szélességet is. Ma ennek a tónak, a Ton Le Sap 
tónak úszó falvait látogatjuk meg. Kiautózunk a tóhoz és úközben 
megállunk egy lótuszfarmon is. A tóhoz megérkezve kihajózunk, 
közben megnézzük a vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal. 
Bepillantást nyerünk egy különleges életmód mindennapjaiba. A 
tavon kiszállunk annak központi létesítményén, egy úszó platformon 

is. Kávézhatunk, böngészhetünk az áruk színes választékában és még a platformon elhelyezett 
krokodil medence pár tucat lakójával is ismerkedhetünk. Innen térünk vissza Siem Reap-be. 
 

A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem 
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végigmegyünk a város 
legérdekesebb részein, kis utcáin, templomain és piacain. Ebéd után 
meglátogatjuk az Artisan D’Angkor  telepét, ahol minden, a 
környéken végzett kézműves munkát bemutatnak a kőfaragástól a 
textilkészítésig. Nincs kötelező vásárlás vagy bármilyen egyéb 
negatív felhang. A műhelyekben csak a munkafázisokat lehet 
megnézni. Eredeti kézműves, minőségi termékeket a látogatás végén 
a mintaboltban lehet megvenni. Transzfer a repülőtérre és 

elutazáshoz. Ez a délutáni program azonban csak egy választási lehetőség. Az, hogy mi fér bele, az a ép 
indulásától függ. 
 
A késő délutáni járattal indulunk haza Bangkokon keresztül. Itt van egy érdekes kiegészítp lehetőség is! 
Tudunk stop-over repjegyet adni, így akár 3-4 napra is meg lehet állni Thaiföldön egy kis nézelődére. 
Bangkoki Magyar Centumunk szívesen rendelkezésükre áll egy jó program összeállításával! 

 
 
SZÁLLÁSOK kényelmes 3*os és 4*-os szállodákban 
 

Cities Hotels List or similar Room Type Website 
Phnom Penh Cardamom Hotel & Apartment  Superior Room www.cardamomhotel.com 
Siem Reap Central Boutique Angkor Hotel Boutique Room www.centralboutiqueangkorhotel.com  
Hue Asia Hotel Hue 4* Deluxe www.asiahotel.com.vn 
Hoian Hoian Silk Boutique Hotel & Spa 4* Deluxe www.silkluxuryhotels.com 

Ho Chi Minh Signature Saigon Hotel 3* Deluxe www.signaturesaigonhotel.vn 

Can Tho Ninh Kieu Riverside Hotel  Deluxe www.ninhkieuhotel.vn 
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ÁRAK, INDULÁSI IDŐPONTOK (2020. ELSŐ FÉLÉV) 
 

A Khmerek és Vhamok letűnt birodalmai 

Program specifikáció 
Csoport méret - árak USD/fő 

1-7 fő 8 - 12fő 12-16 fő egyágyas 
felár 

Magyar csoportvezetéssel Kérjen 
árajánlatot! 1950 1860 190450 

Indulási időpontok:   2020. február 14.,        2020. március 15. 
 
 
A PROGRAM ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során 
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint 
+ Hajóút a Mekong deltában és a Chau Doc – Phnom Penh útvonalon 
+ idegenvezető csoportvezető és idegenvezető magyar nyelven a körút során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Vietnami és kambodzsai e-vízum  
+ Ásványvíz a bszos utazások során. 
 
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a Vietnami beutazáshoz, kambodzsai elutazáshoz 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtevben megadottakon felül 
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). 
- 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 40. napig. 
 

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik. 
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