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A MAI CHAU VÖLGY FELFEDEZÉSE 
 

 
 
 
Mai Chau, Hoa Binh tartomány egyik kerülete 160 km-re Hanoitól dél-nyugat irányában fekszik A kis város 
régies falvakkal körülvett tája az őshazája White Thai, H’mong, Muong és Tay etnikumú törzseknek. Varázsa 
abban rejlik, hogy a zöldellő táj hegyekkel és felhőkkel csomagolja körbe magát. Az égbe magasodó csúcsok, a 
buja rizsföldek, a harapható friss levegő és a smaragdzöld erdő teszi ideális helyszínné Mai Chau-t arra, hogy 
közelebb kerüljünk a természethez.  Habár a hétköznapokon az őslakosok már nem viselik tradicionális 
ruhájukat, azonban ősi kultúrájukat ápolják és életben tartják. Ahogy cölöpökre építik otthonaikat, ahogy a 
patakok és a vízimalmok segítségével elárasztják, művelik rizsföldjeiket, és ahogy az otthonuk közelében halat 
tenyésztenek évszázadok óta változatlan formában, az egy igazi máshol nem megtalálható látványosság. jelen 
van.  
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Festői tájaival megnyerő kultúrájával Mai Chau egy kitűnő uticél azoknak, akik maguk mögött akarják hagyni a 
a szokványos „kirándulások” unalmát és fantasztikus lehetőség azok számára, akik nyugodt, boldog napokat  
szeretnének szerezni maguknak egy csodás természeti környezetben. 
 

1. nap: Hanoi – Mai Chau Valley (R/E/-) 

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

 
 
 
 

Délután kerékpárral felderítjük Mai Chau gyönyörű falvait, Na Thia-t, 
Nhot-ot, Pom Coong-ot, Lac-ot és Chieng Chau-t.  
 
Barátságos helyiek fogadnak minket mindehol, akikkel beszélgetés 
közben megismerhetjük kultúrájukat. A kerékpáros túra ideje 
körülbelül 2 – 3 óra a falvak lankás ösvényein. Megismerhetjük Mai 
Chau látványos helyszínei mellett lakói életének nyugodt ritmusát is. 
Az este további élményeiért a Ruou Can tradicionális tánc show és az 
éjszakai barangolás Mai Chau szórakozó negyedében gondoskodnak. 
 

 
2. nap: Mai Chau – Hanoi (R/E) 

Reggeli után egész délelőtt pihenhetünk, de szabadon választható a 
Mai Chau látványosságok felderítése is. Remek és izgalmas 
szórakozás a barangolás az óvárosban, egy kis vásárlással fűszerezve. 
 
Ebéd után után visszatérünk Hanoiba, a szállodába. Ete 
szabadprogram. Hanoi éjszakáiból egy sohasem lehet elég! Folytassuk 
az első napon megkezdett felfedezést! DE azért, ne túl sokáig, mert 
másnap reggel insul fő programunk, a Vietnam kincsei körút. 
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SAPA FANTASZTIKUS LÁTNIVALÓI 

 

 
 

 
Sapa hegyi törzsek által lakott vidéke Lao Cai tartományban fekszik, 350 km-re Hanoitól, közel a kínai határhoz. 
A területet a Himalája keleti nyúlványai a Hoang Lien Son hegységek uralják. Itt találhatók Vietnám 
legmagasabb csúcsai, mint például Fansipan, ami a tengerszinttől 3142 méter magasságba nyúlik, gigantikus 
méretű sűrű erdőkkel és gazdag állatvilággal.  
 
A franciák által épített Sapa 1600 méteren található, közkedvelt nyári üdülőhely, sok száz nyaralóval melyek 
„Tonkin’s Alpok” néven híresültek el. Sapa területére jellemzőek a magas hegyvonulatok éles csúcsokkal és 
hatalmas völgyeikkel, sok kis patakocskával. A hegyek-völgyek és a teraszos rizsföldekkel borított lejtők 
csodás látványt nyújtanak. A régió néhány etnikai kisebbség hazája is egyben, akik egytől egyig viselik a 
tradicionális és színekben gazdag ruháikat. 
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1. nap: Szabad nap Hanoiban – esti vonatozás Lao Caiba (-/-/-) 

Napközben szabadidő. Látszólag egy üres nap és mégsem. Utasaink a 
világ minden tájáról érkeznek erre a programra.  
 
Egy gyakran egész naps repülés után: 

- gonoszság lenne felültetni őket egy éjszakai vonatra… 
- elég egy késő vagy törölt járat valahol a világban és lehet, 

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy egy napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlai olyan nappali programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és nem 
tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. 
 

 Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-kor 
induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
 
Ez az út Lao Cai-ba  sem a szokásos éjszakai vonatozás valahol 
Európában. A keleti kényelem, a tökéletes kiszolgálás a gyarmati 
időket idéző luxus vonat különleges élményt nyújt.  
 
 
 
 

 
2. nap: Lao Cai – Sapa (R/E/-) 

 
Körülbelül reggel 6-ra érkezünk meg Lao Cai vonatállomására, 
ahonnan indul a transzfer Sapa-ba.  
 
Bejelentkezés a hotelba (korai bejelentkezés az előző nap 
foglaltságától függ) és a reggeli elfogyasztása a hotel éttermében.  
 
Reggeli után a túravezető röviden bemutatja ezt a hangulatos várost. 
Látogatás a helyi piacra, ahol találkozhatunk a lakossággal, akik 
minden nap saját készítésű portékáikat árulják tradicionális öltözetben.  
 

Válogathatunk helyi zöldségek közül, találhatunk bambuszból készült tárgyakat, természetes gyógyszereket és 
szuveníreket. Lehetőség van ismerkedésre és fotók készítésére is. Ebéd a helyi étteremben.  
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Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat törzsi falu felfedezésére, 
H’mong etnikum hazájába. Lehetőség nyílik bepillantást nyerni a 
lakosság mindennapjaiba, ahogy a rizsföldeken dolgoznak állataikkal, 
csirkékkel, vízi bivallyal és csüngő hasú disznókkal. Szintén 
megtekinthető a franciák által 20. század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
 
 

 
3. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van – Lao Cai – Hanoi (R/E/-) 

Reggeli után egy 30 perces utazással folytatjuk túránkat Lao Cai 
faluba (6 km Sapatól), amely Black H’mong hegyi törzs által lakott 
terület. Érkezéskor keresztül haladunk egy rizsföldön és Lao Cait 
elhagyva Ta Van településre érkezünk, az egyetlen olyan falu 
Sapaban, ahol Giay hegyi törzse él.  
 
Körbenézünk a faluban és megoszthatjuk kulturális élményeinket a 
helyi közöséggel. Végezetül visszatérünk a völgybe a találkozóhelyre, 
majd visszaindulunk Sapaba.  
 

 
Szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat, felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk, 
mielőtt Lao Cai-ba vesszük az irányt, hogy az éjszakai vonattal visszatérjünk Hanoiba, a szállodába. 
 
 

4. nap: Hanoi – a körút utazásunk megkezdése 

Reggel 5 magasságában megérkezünk Hanoiba. Vezetőnk segítségével transzfer vissza a szálláshelyre.  
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ÉSZAK-KELET VIETNÁM FELFEDEZÉSE 
 

 
 
 
Észak-kelet vietmam csodálatos vidékeit bemutató „előtúránk” a térség kevésbé ismert, de cserébe legszebb 
vidékeire viszi el: 

- Ha Giangba, ami az egyik legszebb tája a trópusi hegyvidékeknek. 
- Megmutatjuk a Dong Van-i Global Rock Plató mesébe illő, sziklás vidékeit; a csodás Ban Gioc vízesést, 

a Ba Be tó elképesztő látványát a tavat körülvevő őserdeivel együtt; a szinte fűggőleges sziklafalakra 
kapaszkodó teraszos rizsföldeket. 

-  Elmegyünk a hegyoldalakba vágott és szurdokok szélén kanyargó hegyi utak mentén szétszórtan fekvő 
évszázados kis törzsi falvakba, ahol a villanyvilágítás még mindig gonosz varázslatnak számít. 

- Csodás napokat töltünk el Vietnam hegyi törzsei  közt, ahol még mindig a kedvesség, az egyszerű de 
dolgos és tisztes élet számít; ahol a törzsi koétúra a mai napig is érintetlenől megmaradt. 

- És még gengeteg olyan dolgot, amit a modern világ máshol már gyökerestül kiirtott… 
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1. nap: Hanoi – Ha Giang (E/V) 

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

 
2. nap: Ha Giang –Pgo Bang - Dong Van (R/E/V) 

Reggeli után Ha Giang-ban meglátogatjuk a Quan Ba-i Mennyország 
kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők a lenyűgöző 
hegyvonulatokról.  
 
Megnézzük a Yen Minh kerületet, majd továbbindulunk. Utunk 
során látványos helyszíneket csodálhatunk Pho Bang-ba történő 
utazásunk alatt, amely Vietnám és Kína határán helyezkedik el.,  Pho 
Bang-ban ebéd, mielőtt Dong Van-ba vesszük, az irányt, ellátogatunk 
Mong király birodalmába, a a világon egyedülálló sziklás fennsíkra.  

 
 

Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes sétaútra, barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, agyagból 
vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített trópusi 
kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban tültjük. 
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3. nap: Dong Van – Meo Vac – Cao Bang (R/E/V) 

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

 
 
 

4. Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang (R/E/V) 

Reggeli után ellátogatunk Kína és Vietnám határán található Ban 
Gioc vízeséshez. 85 km-re Cao Bang-tól. Ban Gioc Vietnám talán 
egyik legnagyobb és lenyűgözőbb vízesése. Lehetőségünk lesz 
megmártózni a jéghideg vízében vagy egyszerűen csak élvezhetjük a 
folyó másik oldalán elterülő kínai terület látványát illetve a minket 
körülvevő természeti csodákat.  
 
Délután ellátogatunk Nguom Ngao hatalmas barlangjaiba. 
Rengeteg lenyűgöző cseppkőforma található itt. Az éjszakát Cao 
Bang-ban töltjük. 

 
 

5. Cao Bang – Pac Bo Grotte – Ba Be tó (R/E/V) 

Ezen a reggelen Pac Bo Grotte van terítéken, ahova Ho Chi Min 
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után és innen indult az 
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.  
Utunk során a táj gyönyörű, a maga hatalmas zöldellő rizsföldjeivel, 
falvaival, vízimalmaival. Cao Bang városába történő visszatérés után 
irány a Ba Be tó.  A tóhoz vezető út erősen göröngyös és cikkcakkos, 
de a látványos hegyvidéki táj a maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi 
falvaival kárpótol a az út minősége miatt. Érkezésünk után további 
élményeket szerezhetünk a cölöplábakon álló házakban eltöltött 
éjszakával. 
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6. nap: Ba Be tó - Hanoi (R/E) 

Reggel egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tabon. 
Megérkezésünk után felfedezzük az érintetlen, trópusi nemzeti 
parkban. Megállunk Puong Limestone Grotto-t és a Dau Dang 
vízesést.  
Megebédelünk egy egyszerűde nagyszerű étteremben a vízesés 
lábánál, majd visszatérünk Hanoiba, ahonnan a „Vietnám kincsei” 
körút indul a következő napon. Szállás a Hanoi-ban a hotelben. 
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ÉSZAK-KELET VIETNÁM ÉS SAPA FELFEDEZÉSE 
 

 
 
 
Ez a program két gyönyörú vidék: Észak-kelet Vietmam hegyvidékeit és Sapa völgyének csodálatos tájait  
mutatja be. Néhány „must see” hely, amit meglátogatunk: 
Ha Giang, az egyik legszebb tája a trópusi hegyvidékeknek. Megmutatjuk a Dong Van-i Global Rock Plató 
mesébe illő, sziklás vidékeit; a csodás Ban Gioc vízesést, a Ba Be tó elképesztő látványát a tavat körülvevő 
őserdeivel együtt; a szinte fűggőleges sziklafalakra kapaszkodó teraszos rizsföldeket. Elmegyünk a 
hegyoldalakba vágott és szurdokok szélén kanyargó hegyi utak mentén szétszórtan fekvő évszázados kis törzsi 
falvakba, ahol a villanyvilágítás még mindig gonosz varázslatnak számít. Csodás napokat töltünk el Vietnam 
hegyi törzsei  közt, ahol még mindig a kedvesség, az egyszerű de dolgos és tisztes élet számít; ahol a törzsi 
koétúra a mai napig is érintetlenől megmaradt. És még gengeteg olyan dolgot, amit a modern világ máshol már 
gyökerestül kiirtott… 
 
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.  
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1. 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. 
  
 

 
2. 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. 
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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. 
 
 
 
 

 
3. 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. 

 
 

4. 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.  
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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. 
 
 
 
 

 
5. 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 fogatag, amit a környező 
nemzetiségi falvakból belátogató népek is szinesítenek, remek esti városnézési, szórakozási lehetőséget biztosít. 
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6. 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. 
 

 
 

7. 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. 
 

 
 
 

8. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. nap:Visszaérkezés Hanoi-ba  

 
Reggeli érkezés Hanoiba. Transzfer a szállodába.  
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