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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
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 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.
Jelenleg az alábbi országokban vannak magyar nyelven is elérhető útjaink, programjaink:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamdodzsa
Laosz
Thaiföld
Myanmar (Burma)
Malajzia
Kína
Hong Kong
Japán

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnami anyagaink, napra
készen, itt találhatók:
http://www.vietnamiut.hu

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@vietnamiut.hu
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ÉSZAK-VIETNAM HEGYVIDÉKEI – ÖSZI NAGY KÖRÚT
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 az “Észak-Vietnam hegyvidékei körút” 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, 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 és ide is tér vissza. Végigviszi Önt Vietnam északi
hegyvidékein majd visszatér Hanoiba és tovább megy Trang An vizivilágába azután a Haolng öbölbe.
•
•
•
•
•
•
•
•

Indulási hely: Hanoi, Vietnam.
Befejezés: Ho Chi Minh City, Vietnam.
Csoport létszáma kötetlen, magánútként akár 1 főtől is foglalható. Garantált indulás 4 főtől.
Elhelyezés minőségi 3 és 4 csillagos szállodákban, luxus hajós szállás a Halong öbölben.
Egyágyas, szállodai elhelyezés is rendelhető.
Legalább félpanzió a teljes út során.
A máshol csak fakultatívan elérhető programok is beépítésre került.
Tökéletes választás a Vietnamba először utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak vagy egyéni
utazóknak.
Programunk egy igazi modul, könnyű beilleszteni nagyobb 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 Burma évezredes
csodáit és kincseit is! A körút elé betehető, különleges programokat
tudunk ajánlani:
o Út közben Burma – belépő ázsiába
o Burmai pillanatok – klasszikus körút
o Burma kincsei – kulturális körút
o Burma legjava – nagy körút
o Burmai kalandozások – hegyi törzsekkel
Idegenvezetőnk várja Önt a repülőtéren, végigvezeti Burma természeti és történelmi csodáin. Elrepülhet
Hanoiba a burmai 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 választja. A körút végén elvisszük önt a
kiválaszott kambodzsai barangolásra. A változás csak annyi, hogy az út
végén nem Hanoiban 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, SZÁLLÁSOK, INDULÁSI IDŐPONTOK 2019 – 2020
Vietnam kincsei körút
Tervezett indulás napja Hanoiból
2019
2020
2019. október 26.
2020. október 24.
Egyéni indulási dőpont és magántúra: Kérjen árajánlatot!
Szállásaink az út során:
Város
BA BE
CAO BANG
DONG VAN
HA GIANG
SAPA
HANOI
HA LONG

Szállások
Homestay in Pac Ngoi village / Standard Hotel
Thanh Loan Hotel OR Sunny Hohtel / Standard Hotel
Hoa Cuong Hotel / Standard Hotel
Truong Xuan Hotel / Standard Hotel
Sunny Mountain Hotel (3 star hotel/Deluxe room)
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)/ Chalcedony Hotel (Deluxe room)
Saigon Hotel Ha Long City 3* (Deluxe room)

ÉSZAK-VIETNAM HEGYVIDÉKEI ŐSZI NAGY KÖRÚT 2019 árai
2019. október 26. - november 8.
magyar csoportvezetéssel

1-3 fő

4-16 fő

egyágyas felár

egyedi ajánlat

1925 USD/fő

465 USD

A KÖRÚT ÁRA TARTALMAZZA:
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza.
+ hajós szállás (Ha Long öböl) (privát kabin, osztott elhelyezéssel)
+ Privát, légkondicionált buszos szállítás a körút során
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megendelt nyelven a körút során.
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
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 szolgáltatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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A körút jellemzői, különlegességei:
Már hosszú évek óta vezetünk őszi fotótúrákat az északi hegyek között. Kicsiny, fotósokból álló csapatokkal
megyünk felfedezni a világ egyik legszebb vidékét, az ottani legszebb évszakban: ŐSSZEL. A nagy érdeklődés
miatt az idén (2019) ősszel elindul az ide vezető kiscsoportos körút is!
Vietnam tagadhatatlanul legszebb és durván vadregényes tája a három északi, a kínai határ mentén fekvő
tartomány. Azon kevés szerencsés közé tartozom, aki rendszeresen barangol errefelé. Az utóbbi három év során
minden tavasszal és ősszel legalább egyszer sikerült körbejárnom ezt a vidéket. Az idén azonban ez egy nagyon
különleges út lesz! Minden vidéknek megvan a maga legütősebb ideje. Ha Giang-nak és környékének ez az ősz,
ezen belül is az október közepe és a november közepe közti időszak. Ide hívok meg mindenkit, aki az természet
igazi szépséginek a rajongója.
Ilyenkor egyszerűen felrobban a táj, sűrű virág paplan teríti be a völgyeket és kapaszkodik fel több ezer méter
magasságba. A táj legjellemzőbb virágzó növénye a hajdina. Igen, az a cucc az, ami nálunk is előfordul a
tányéron. Itt őshonos és 1500 évvel ezelőtt indult el elfoglalni a bolygót. A növényhatározók úgy írják le:
virágzási ideje nem meghatározott. Azaz: hónapokon keresztül folyamatosan virágzik és jó sok is van belőle.
Van mit fotózni ilyenkor.
Ez a betakarítás, talaj-előkészítés ideje is, ezért eszméletlen jó képeket lehet készíteni a meredek
hegyoldalakon, rizsteraszokon nyüzsgő bennszülöttekről is. Néhány kép igyekszik ezt is bemutatni. Ezek azért
nagyon el is tudnak gondolkodtatni. A paradicsomi táj kemény életre kényszeríti a minden zsebkendőnyi
földterületért megharcoló lakóit. Nem egy könnyed városi élet ez...
Ahol magas hegyek vannak, ott hegyi tavak is előfordulnak. Egy ilyen és leírhatatlanul szép a Ba Be tó, magas
hegyek közé zárt szűk völgye. Ez sem rossz fotótéma, pár kép próbálja bemutatni a lehetetlent. A tó
szurdokvölgyének, látványát, a környező érintetlen őserdőket.
Sapa gyönyörű vidékéről és a hegyi törzsek életéről most nem is írunk részleteket, mert ezt már jó pár
bejegyzésben megtettem korábban. De! Megnézzük ezt is az út során!
A program „végére” bekerült egy jól összeállított blokk Hanoiról és környékéról. A jól ismert programok közé
belopakodott pár kiegészítés is. A Den Do emléktemplom park, Haiphong kikötővárosa, Cat Ba sziget nemzeti
parkja; Befejezésül egy búcsúeste Halong Cityben.
Csak ennyi fért bele a program 14 napjába. Azonban lehet ez csak a kezdet! Az út végére csatolhatók további
vietnami és egyéb ázsiai programjaink, nyaralásaink is.
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Vietnam főbb tájai, amiket érintünk utazásunk során:
Észak-Vietnam hegyvidékei: Észak-Vietmam csodálatos vidékeit bemutató túránk 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…
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.

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 szokványos
„kirándulások” unalmát és fantasztikus lehetőség azok számára, akik
nyugodt, boldog napokat szeretnének szerezni maguknak egy csodás
természeti környezetben.
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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 Chai – Ta Van - Fansipan
9. nap: Sapa – Hoang Lien Son – Hanoi
10. nap: Hanoi-ba – Hanoi utcái program
11. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban
12. nap: Ninh Binh és Trang An
13. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás
14. nap: Halong öböl hajókirándulás – Den Do - Hanoi

Részletes programleírás:

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

Vacsora után jó program lehet Hanoi éjszakai életének felderítése.
Az óváros Hanoi éjszakai életének központja, rengeteg vásárlási
lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk az óváros északi részén
van, így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi negyed nyüzsgő
utcáin. Aztán egy jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak
kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán.

Észak-Vietnam hegyvidékei – Öszi nagy körút 7. Oldal

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

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 partján fekvő Pac Ngoi egyik cölöplábakon álló
vendégházához. A falu a tavat tápláló folyó partján, annak torkolatában fekszik, rizsföldekkel és meredek
sziklás hegyoldalakkal határolt szűk kis völgyben.
Bejelentkezés után rövid ideig pihenünk, majd elindulunk délutáni
programunkra, a vidék felfedezésére.
Egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon és az azt
tápláló folyón a Puong Limestone Grotto völgyein keresztül.
Megállunk a Dau Dang vízesésnél, majd visszatérünk a faluba. Pac
Ngoi gyönyörű fekvése, hagyományos házai és környéke remek séta
és fotózási lehetőséget nyújt. Este vacsora a vendégházban.

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

4. nap: 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.

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 töltjük.
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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
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 forgatag, 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,
unatkozni 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.
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8. nap: Sapa – Lao Chai – Ta Van - Fansipan (Étkezés: B/L/D – szállás: Sapa)
Reggeli után egy rövid utazással folytatjuk túránkat Lao Chai faluba,
amely fekete H’mong hegyi törzs által lakott terület.
Lao Chait elhagyva Ta Van településre érkezünk, ami az egyetlen
olyan falu Sapaban, ahol Daik hegyi törzse él. Végezetül
visszatérünk a völgybe, majd visszaindulunk Sapábam ahol
megebédelünk.

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

Kisvonattal megyünk a Muong Hoa völgyén keresztül a csúcsra
induló kabinos felvonóig. Amit a függő kabinból látni lehet, az
igazán különleges. Először Sapa völgyei, teraszos rizsföldjei fölött
haladunk el, majd a hegyeket borító erdők felett lebegünk tova.
Végül megérkezünk és lábunk előtt terül el az egész Fansipán
hegység.

Innen gyalog folytatjuk a csúcstámadást. Az út mentén gyönyörű kilátóhelyek,
kis templomok és szentélyek sorakoznak. Kényelmes, de kapaszkodós
gyalogúton, 600 lépcsőn jutunk fel a csúcsra. Kapaszkodás helyett siklóval is
eljuthatunk a csúcsra. Itt eltöltünk egy órát, majd visszaindulunk a csodálatos
természeti látványok között a felvonóhoz.
Ezzel a látvánnyal búcsuzunk a Sapa régiótól és visszaindulunk Lao Cai-ba az
esti vonathoz. Út közben jó pár helyen megállunk fotózni, mert a völgybe vezető
út a délutáni napfényben is elbűvölő.
Esti szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat,
felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk, elvegyülhetőnk Sapa esti szórakozási
lehetőségeinek kínálatában.
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9. nap: Sapa – Hoang Lien Son - Hanoi (Étkezés: B/L/ – szállás: vonat)
Reggeli után 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.

Látogatás a helyi vasárnapi 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 Sapába és kicsit pihenünk
esti visszautunk megkezdése előtt.
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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.

10. nap: isszaérkezés Hanoi-ba – Hanoi utcái (Étkezés: B/L/ szállás: Hanoi)
Reggeli érkezés Hanoiba. Az előző kilenc nap zsúfolt programja
után jól fog esni egy kis lazítás…
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 tekerccsel) szolgálnak fel. Harapunk egy jóízűt a fűszeres
mártásokba tunkolt Ban Chuon-ba (darált sertéshússal és fafül
gombával töltött, gőzölt rizslepénybe). Ez egy igencsak megerőltető
délelőtt és koradélután lesz, ezért a nap további részére nem
terveztünk programot.
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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 megnézünk.
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.
Tovább megyünk Hanoi egyik legszebb tava, a Nyugati tó partjára.
Megtekintjük a 6. században épült híres Tran Quoc Buddhista
pagodát. Megebédelünk 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 elhelyezett 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.
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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.

13. nap: Két napos hajókirándulás a Halong öbölben (Étkezés: B/L/D – szállás: Ha
Long City)
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. Ezután egy csodás trópusi naplemente kövedtkezik a szigetek közt.
A délutáni programról visszatérve Halong Citybe infulunk,
Elfoglajuk szállásunkat. és megvacsorázunk. Este szabad barangolás
Halong City éjszakai szórakozó negyedében.
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14. nap: Halong Öböl hajókirándulás – Den Do – Hanoi (Étkezés: B/L/D)
Reggeli után 4 órás hajóutat teszünk a Halong öbölben. Az út első
része csodálatos sziklaalakzatok között visz a reggeli tengeri kajakos
program helyére. A program után a hajó továbbindul a szigetek közt
és lassan halad a szigetek közt a kikötő felé. Közben felszolgálják az
ebédet. Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba.

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, elmegyünk egy búcsúvacsrára oda, ahol
igazán elengedetten fejezhetjük be rövid vietnami kirándulásunkat.
A Bia Hoi Corner valamelyik kis éttermébe megyünk. A Hanoi
ifjúság és a sörkedvelő közönség legkedveltebb esti szórakozó
negyede ez. A bia hoi jelentése: csapolt sör. Innen indul a késői
transzfer a repülőtérre.
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