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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 egyéni
programjainkkal is. És nem csak Vietnamban! INDOCHINA MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni
programokat, program blokkokat tartalmaz, amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki.
Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat, nyaralást.
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 rövid programösszeállítás is:
•
•

Bármelyik vietnami körút javaslatunk Ha Noi programja után beilleszthető és a körút folytatható
szinte bárhol.
Bármelyik program vagy az ezekből összerakott sorozat önállóan is megrendelhető magyar vagy
angol nyelven, ha Ön önállóan szervezi vietnami útját.

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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HANOI ÉS KÖRNYÉKE – HALONG ÖBÖL – HAI PHONG
Vietnami utazásunkat nagyon gyakran 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. Aztán… megyünk tovább. Hanoi és környéke, a
Tonkin öböl és csodája Ha Long a leszálló sárkány öble, Ninh Binh
grottóvidéke azonban sokkal többet ér mint 1 nap. Összeállítottunk
néhány Hanoi-ból induló egy és többnapos programot. Természetesen sokkal több van, de ezek azok, amikre
legtöbb magyar vendégünk elmegy.
ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2018 – 2019 eleje

Tervezett indulás napja HANOI-ból bármelyik program esetén
2018
2019
Egyéni indulási időpont angol nyelven: a körúthoz hangolva, előzetes egyeztetés
alapján
Egyéni indulási időpont magyar nyelven: előzetes egyeztetés alapján, 2017.
szeptemberétől.
Csoportos úthoz illesztve, magyar vagy angol nyelven: előzetes egyeztetés
alapján, a körúthoz illesztve.
Egyéni utazás részeként magyar vagy angol nyelven: az utitervbe illesztve,
egyeztetés alapján.
Az a legjobb, ha részletesen megbeszéljük a lehetőségeket… Lépjen kapcsolatba
velünk!

A programok aktuális árai, foglalási feltételei honlapunkról tölthetők le itt:
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista.pdf
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H-01 HANOI ÉLETSTÍLUS ÉS A PIACOK VILÁGA
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 gyümölcs választékon át, a
szárított hozzávalók és fűszerek garmadáig 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 visszatérünk a szállodába a délután közepén.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( reggeli, ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-02 KIRÁNDULÁS DUONG LAM ŐSI VIDÉKÉRE
Duong Lam története 1.200 évre nyúlik vissza. Házai három – négy évszázaddal ezelőtt épültek fából és laterit
téglából, egy különleges, Északvietnamban található vörös vulkáni agyagból. Az évszázadokat túlélő
épületekből formálódott falu, a “két király városa” igazán különleges élményt nyújt.
Reggeli után indulunk Hanoitól nyugati irányban Duong Lam felé a
Vörös-folyó északi deltavidékére, Son Tay tartományba.
Megérkezésünk után végigsétálunk a falu 1200 éves utcáin és
sikátorain, be-be tekintünk a falusiak életébe.
Meglátogatjuk a Mong Phu buddhista templomot, ami először csak a
falu közösségi háza volt, de később szép lassan beköltöztek az
istenek és végül buddhista szentéllyé vált.

Tovább megyünk és megnézzük a nemzeti hősként tisztelt királyok,
Ngo Quyen és Phung Hung emléktemplomait is.
Különösen érdekes Ngo Quyen mauzóleuma. Vietnam történetének
egyik meghatározó győzelme, a Bach Dang-i csata, megnyerése és a
káoszba zuhant ország stabilizálása fűződik nevéhez. A
legérdekesebb, vele kapcsolatos történet a karóba húzott flotta
története, aminek emlékeit a templomban meg is tekinthetjük.

Ezután megebédelünk egy régi paraszházban, ahol a menüt a
hagyományos vietnami konyha receptjei alapján állítják össze.
Kipróbálhatjuk magunkat a házimunkában is. Segíthetünk a falu
hagyományos termékei a zöld-lencse süti, és a hagymával töltött
rizspogácsa elkészítésében is.
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Délután meglátogatjuk a 287 szobráról híres, a 15. században épült
Mia Pagodát. A pagoda építészete különleges, igencsak eltér a
megszokott buddhista ábrázolásoktól. Különösen érdekesek a
szoborkompozíciók, amelyek különleges eseményeket, mitikus
történeteket idéznek meg. Ezekbe a kompozíciókba „költöztek bele”
az ősök tiszteletére épülő vietnami kultúra elemei. Császárok, híres
hadvezérek. De, a templom két oldalán a hagyományos, a
buddhizmus híres személyeit ábrázoló két szobor folyosó is
megtalálható.

Visszaindulunk Hanoi felé. Az úton megállunk és megnézzük a Van Phuc selyemfalut, a hires vietnami selyem
egyik szülőhelyét.
A selyem 5000 éves történetének utolsó 1200 éve vár ránk a
program következő állomásán Van Phucban, a selyemfaluban. A
régebben még önálló, fallal körülvett kommunát hamar bekebelezte
a már ezer éve terjedő város, de ahogy szokás, a kommuna, a
kézműves falu megmaradt önálló fallal és kapuval, gyönyörű
templommal és közösségi házzal rengeteg selyem manufaktúrával,
selyempiacokkal és üzletek százaival rendelkező látványosságnak.
De nem csak annak. Van Phuc selyemmanufaktórái világhírűek és
termékeik az igazi gazdagság és művészi ízlés hordozói az egész
világon.
A program során megismerkedhetünk a selyem történetével, fajtáival
készítési folyamatával, a különféle selyem fajták jellemzőivel. Egy
kis bolyongás után a zegzugos kis utcákban, meglátogatunk egy több
évszázados selyem manufaktúrát az egyik sikátor mélyén. Itt már
évszázadok óta ugyanaz a család készíti a csodálatos kelméket több
évszázados, fából készült és lyukkártya vezérlésű
szövőszékeken. Van itt olyan selyem szövet is, amelyből 24 óra
alatt csak egy méter készül el.

Az üzletek és selyempiacok boltjaiban hatalmas választékban
kaphatók a különféle selyem szövetek, ruhák, sálak, kesztyűk.
Meglátogatunk néhányat. Itt lesz alkalom arra is, hogy megmutassuk
a különböző mintás szövésű egy vagy több színű anyagokat és még
rengeteg "selymes dolgot". Különösen lenyűgöző az egyedi, kézzel
festett sálak, blúzok, ingek és a selyemképek választéka.
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A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések (ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-03 FÉLNAPOS KIRÁNDULÁS A FARMVIDÉKRE
Reggeli után indulunk egy kellemes autózásra Hanoi farmvidékén
keresztül. Hamarosan elérünk utunk első állomásához, a
templomhegység lábához. Ebben a hegységben, ami kedvelt
zarándokhelye a Hanoi környéki buddhista közösségeknek, több mint
30 templom együttes található a kanyargó ösvények mentén és a
hegytetőkön. Mi a talán legszebb, de mindenképpen leghíresebbet
látogatjuk meg, a Thay Pagodát.
A gyönyörű környezetben, egy mészkőszirt lábánál fekvő
épületegyüttes – úgy mondják - a híres vietnami vizibalett szülőhelye
is. A legalább 1200 éves pagoda alapítójával is találkozhatunk. A
mester meditáció közben távozott és ülő helyzetben mumifikálódott testét fakoporsóba zárták. Ma a
főszentélyben pihen. A képen az ó általa alapított vizibalett első szinpadépítménye látható, ami a pagoda
tavának lebeg. Semmi különös, cask egy 1200 éves építmény…

Innen indulunk tovább a Bivaly hegy tetején kapaszkodó Tay
Phuong Pagodához. Ez Észak-Vietnam legszebb pagodája, ősi
épületekkel, faszobrokkal és faragványokkal.
Nem véletlenül írtuk azonban azt: „kapaszkodik”. A meredek hegyre
felfutó több száz lépcső, ami a templomegyüttes főkapujához vezet,
elég komoly kihívás lehet. Szerencsére jó pár helyen meg lehet állni,
benézni a főlépcsőről induló kis hegyi utcákba, megcsodálni a
látványt a pihenőkről vagy éppen inni egy üdítót, friss kókusztejet az
út menti árusoknál Innen iduluk vissza Hanoiba délben.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-04 KÉZMŰVES FALVAK – BAT THRANG - DOUNG HO – BUT THAP
A mai napon Hanoi környékére kalandozunk és meglátogatunk néhány kézműves falut. A kézműves/művész
falvak rendszere már ezeréves hagyomány Vietnamban. A nagyobb városok körül, vagy a tartományok
kereskedelmi központjai körül alakultak ki, a speciális termékek gyártására. Gyakorlatilag minden
termékcsoportra, a kovácsolt szerszámoktól kezdve, a füstölőkészítésen át, a selyemruházatig és a kerámiákig
minden megtalálható valamilyen speciális faluban. Jó ez mindenkinek és automatikusan biztosítja a minőséget
is.
Reggeli után indulunk első állomásunk, Bat Trang felé. Ez a
kézműves falu A délelőttöt a falu családi fazekas műhelyeiben
töltjük. Minden család más-más termékre szakosodott, ezért
egyáltalán nem lehet itt unatkozni. Ki is próbálhatjuk fazekas
tudásunkat.
A 14. században alapított falu keramikus és fazekas mesterei hamar
híressé váltak és néhány évtized alatt Hanoi és környező farm vidék
„udvari beszállítóivá” váltak. Termékeik nem csak a mindennapi
élet kellékei, de gyakran igazi iparművészeti alkotások is.
Ennek a fejlődésnek az eredménye a porcelán megjelenése is a
faluban. A 18. század végétől kezdve fokozatosan fejlődött és ma
már a finoman áttört mintázatú, kézzel festet porcelán termékek,
étkészletek, vázák, faliképek is híresek. Nagyon sok manufaktúra
ma már csak exportra termel, főleg Kína, Tajvan és Japán felé. Ez
sok mindent elmond termékeikről...

Mire végzünk, már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden
programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis vietnami konyha is.
Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények
egyikébe sem. Kényelmesen megebédelünk egy helyi étteremben.
Olyanban, ahol a "bennszülöttek" is esznek, tehát igazi helyi és
remek minőségű az étel.
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Ebéd után tovább indulunk Dong Ho-ba. Ez egy népművészeti
festéseiről hires faluba. A merített papír gyártásától kezdve, egészen
a faragott klisékkel nyomtatott képek kézi kifestéséig, sok érdekes
és nálunk már rég elfeledett technikával találkozhatunk. Az ázsiai
írások sajátossága(általában nem betűre alapul) és az évezredek óta
szigorú szabályok szerint működő, jól szervezett államok miatt a
sokszorosítás is évezredes múltra tekint vissza. Ennek alapja
nyomótábla. A falu ennek egy sajátos részét, a népi történetek, lakás
és ünnepi dekorációk készítését, nyomtatását, festését végzi már a
11. század óta. Lehet, hogy már korábban is, de írott történetük
"csak" Thang Long, azaz Hanoi alapításáig nyúlik vissza.

A visszafelé úton Észak-Vietnam egyik legérdekesebb buddhista szent helyét a But Thap pagodát látogatjuk
meg.
Az eredetileg a 13. században épült és ma már 10 épületből álló
templomegyüttes különleges szépségű. Másik érdekessége az
épületek fa szerkezeteit borító rengeteg faragás. Az épületekben és a
belső kertekben álló több mint 50 szobor felülmúlhatatlan szépséget
sugároz.. Ezek közül az egyik Vietnam nemzeti kincse, az ezer
szemű és ezer karú Kuan Jin-t ábrázoló hatalmas alkotás.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések (ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-05 NINH BINH – HOA LU -TRANG AN
Egész napos kirándulás Ninh Binh tartomány északi részébe, Hanoitól kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk
a világörökség részét képező tartományban halad. Először a Hanoi környéki mezőgazdasági területeken
haladunk keresztül, majd befutunk Ninh Binh tartomány karsztos hegyvidékére. Itt lesznek szépen egymás után
a programok.
Délelőtti 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 – es 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.

Az ősi fővárosban tett séta után tovább indulunk a vidék belsejébe,
Tam Coc-ba, mert már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden
programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis vietnami konyha is.
Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények
egyikébe sem.
Kényelmesen megebédelünk Tam Coc egyik híres, a helyi konyhát
bemutató étteremben. Olyan hely ez, ahol Tam Coc megismerésére
érkező "bennszülöttek" is szívesen esznek, mert igazi, helyi és remek minőségű az étel. Semmi különös, csak
igazi vietnami ételek megvarázsolva a francia konyha rafinált kiegészítéseivel.

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.
Nem egy fél napos kirándulás az, ahol ezt a Vietnam laoszi határa
mentén több száz kilométer hosszan húzódó grottó vidéket
részletesebben be tudnánk mutatni. De kirándulásunk ennek egyik
legszebb részére vezet.
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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.

A visszaúton meglátogatjuk Van Phuc-ot egy selyem készítéssel foglalkozó kézműves falut.
A selyem 5000 éves történetének utolsó 1200 éve ránk a program
következő állomásán Van Phucban, a selyemfaluban. A régebben
még önálló, fallal körülvett kommunát hamar bekebelezte a már ezer
éve terjedő város, de ahogy szokás, a kommuna, a kézműves falu
megmaradt önálló fallal és kapuval, gyönyörű templommal és
közösségi házzal rengeteg selyem manufaktúrával, selyempiacokkal
és üzletek százaival rendelkező látványosságnak. De nem csak
annak. Van Phuc selyemmanufaktórái világhírűek és termékeik az
igazi gazdagság és művészi ízlés hordozói az egész világon.
A program során megismerkedhetünk a selyem történetével, fajtáival
készítési folyamatával, a különféle selyem fajták jellemzőivel. Egy
kis bolyongás után a zegzugos kis utcákban, meglátogatunk egy több
évszázados selyem manufaktúrát az egyik sikátor mélyén. Itt már
évszázadok óta ugyanaz a család készíti a csodálatos kelméket több
évszázados, fából készült és lyukkártya vezérlésű
szövőszékeken. Van itt olyan selyem szövet is, amelyből 24 óra
alatt csak egy méter készül el.

Az üzletek és selyempiacok boltjaiban hatalmas választékban
kaphatók a különféle selyem szövetek, ruhák, sálak, kesztyűk.
Meglátogatunk néhányat.
Itt lesz alkalom arra is, hogy megmutassuk a különböző mintás
szövésű egy vagy több színű anyagokat és még rengeteg "selymes
dolgot". Különösen lenyűgöző az egyedi, kézzel festett sálak, blúzok,
ingek és a selyemképek választéka.
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A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-06 AZ ILLATOS HEGYSÉG ÉS A PARFÜM PAGODA
A Hanoitól északnyugatra fekvő Huong Tich hegység Hanoi fővárossá válása után (1010) nagyon hamar szent
hellyé és a buddhista zarándokok nagyon kedvelt célpontjává vált. Nem csoda, hiszen már 2000 éve kedvelt
meditációs hely. Mára már több mint 100, a hegyek között szétszórt, folyópartokon, elzárt kis völgyekben vagy
éppen hegyormokon található templomegyüttes. A vietnami Újév után, minden évben zarándokok ezrei
özönlenek ide, hogy imádkozzanak az újév során elérhető egészségért és jólétért.
Az illatos hegység és Hanoi környékének egyik legszebb
látványossága és egyben az egyik legfontosabb Buddhista szentély is
Vietnamban: a Parfüm Pagoda. Maga a szentély együttes csak
gyalog vagy csónakkal közelíthető meg. A főszentély egy
mészkőszikla hatalmas barlangjában épült, Az út során
végighaladunk az évszázadok során épült templom és
szentélyegyütteseken, a vízi és erdei ösvényeken is.

Kora reggeli indulás (7:30am) a szállodából. Két órás autóút (75km)
Hanoi környékének hegyvidékén keresztül a Parfüm Pagoda
völgyéig. Itt 1.5 órás mesés csónakút következik a Yen folyón.. A
csónakút, különösen tavasszal és nyáron, szinte leírhatatlan szépségű.
Megművelt földek között haladunk, majd a folyó befut a
mészkősziklák közé és leszűkül. Mindenhol a parti burjánzó
növényzet látványa és a part menti lótuszmocsarak látványa vesz
körül. Az út végén kikötünk a Trinhtemplom kapujánál, gyalogos
barangolásunk kezdetén.

Ez az első templom, amit az út során megnézünk. Hatalmas és szent
épületkomplexum, a helyoldalban egymás fölé épült kapuk, lépcsők,
kertek, szentélyek együttesével és egy gyönyörű buddhista sírkerttel.
Innen vezet tovább pár száz lépcsőn kapaszkodó utunk a templom
legrégebbi szent helyéhez, ami egy a hegyoldalban kialakult
sziklarepedés kis barlangjában van.
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Mire végzünk a sok lépcsővel, már éppen ideje lesz egy jó kis
ebédnek. Minden programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis
vietnami konyha is. Most sem megyünk a szokásos turista
abrakoltató létesítmények egyikébe sem.
Kényelmesen megebédelünk a templom lábánál lévő egyik helyi
étteremben. Olyanban, ahol a zarándokútra vagy kirándulásra
érkező "bennszülöttek" is esznek, tehát igazi helyi és remek
minőségű az étel.Semmi különös, csak igazi vietnami népiegytál
ételek. Gazdagon, ízesesen és hatalmas adagokban..

Ebéd után indulunk kirándulásunk talán legszebb, de mindenképpen
a legmagasabban fekvő helyéhez a Huong Tich barlanghoz, a Parfüm
Pagoda fő szentélyéhez.
Ez nem igazán ebéd utáni relaxációs gyakorlat. Régebben ez az út a
hegytetőre akár egy egész napot is tarthatott. Ma már azonban lehet
délutáni program is, mert függővasúttal megyünk fel a hegytetőre.
Persze a régi kapaszkodós ösvény is megmaradt és az "igazi"
zarándokok azt használják. A barlangszentély után megnézzük a
hegytetőn fekvő a Thien Tru pagodát és megcsodáljuk a gyönyörű panorámát ('a legszentebb kilátás"-t) a
hegyről.
Visszafelé újabb 1.5 órás csónakutat teszünk a kikötőig.
Figyelem! A csónakút végén a csónakosnak borravalót kell adni (nincs fizetése) ez 5USD/fő
Hanoi felé vezető autóutunk során meglátogatjuk a Van Phuc selyemfalut, az egyik legrégibb, az ezeréves
főváros kiszolgálására épült kézműves falut.
A selyem 5000 éves történetének utolsó 1200 éve vár ránk a
program következő állomásán Van Phucban, a selyemfaluban. A
régebben még önálló, fallal körülvett kommunát hamar bekebelezte
a már ezer éve terjedő város, de ahogy szokás, a kommuna, a
kézműves falu megmaradt önálló fallal és kapuval, gyönyörű
templommal és közösségi házzal rengeteg selyem manufaktúrával,
selyempiacokkal és üzletek százaival rendelkező látványosságnak.
De nem csak annak. Van Phuc selyemmanufaktórái világhírűek és
termékeik az igazi gazdagság és művészi ízlés hordozói az egész
világon.
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A program során megismerkedhetünk a selyem történetével, fajtáival
készítési folyamatával, a különféle selyem fajták jellemzőivel. Egy
kis bolyongás után a zegzugos kis utcákban, meglátogatunk egy több
évszázados selyem manufaktúrát az egyik sikátor mélyén. Itt már
évszázadok óta ugyanaz a család készíti a csodálatos kelméket több
évszázados, fából készült és lyukkártya vezérlésű
szövőszékeken. Van itt olyan selyem szövet is, amelyből 24 óra
alatt csak egy méter készül el.

Az üzletek és selyempiacok boltjaiban hatalmas választékban
kaphatók a különféle selyem szövetek, ruhák, sálak, kesztyűk.
Meglátogatunk néhányat.
Itt lesz alkalom arra is, hogy megmutassuk a különböző mintás
szövésű egy vagy több színű anyagokat és még rengeteg "selymes
dolgot". Különösen lenyűgöző az egyedi, kézzel festett sálak, blúzok,
ingek és a selyemképek választéka.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-07 KÉZMŰVES FALVAK – PHU VINH – VAN PHUC – HA THAI
Mai kirándulásunk Vietnam kézműves iparának néhány igazi gyöngyszemét mutatja be. Hanoi környékének
kézműves falvai azonban nem csak a mindennapi élet kellékeit állítják elő már vagy egy évezrede. A hosszú
fejlődés során ezek a kézművesek hatalmas tudásra tettek szert, amit generációról generációra adtak tovább.
Ma már a termékek nagy része igazi iparművészeti alkotás. Ebből a hatalmas és izgalmas és még mai is élő
örökségből mutatunk be ma három, egymástól gyökeresen eltérő népi iparművészeti vonalat.
Reggeli után indulunk programunk első állomására, a város
központjától kb. 35 km-re délnyugatra fekvő Phu Vinh-be. a rattan
fonás és a bambusz szövés fellegvárába. 1700-ban történt alapítása
óta (a falu sokkal régebbi...) a kézműves kommuna fokozatosan
kiterjedt az egész falura. Kezdetben csak a környék igényeit
elégítette ki fonott és szövött termékeivel, később már az egyre
növekvő főváros igényeit is. A falu a Nguyen császárok idején kapta
meg hivatalos kézműves falu státuszát, mára már 12 másik kézműves
falunak adta át iparművészeti kultúráját Vietnam szerte. Ráadásul
vannak a faluban olyan helyek, amelyek megőrizték eredeti portáikat,
azok házait és gyakran még több száz éves bútoraikat is. Az ilyen családi portákon élők természetesen otthon
dolgoznak. Mindennapi életük remek fotótémákat is ad.
Minden készül itt ami csak rattanból megfonható a kis folyók és csatornák
halászai által használt varsáktól, a mindennapi élet kosarain és tárolóin keresztül
egészen a virágkertészetben használt kaspókig és az énekes madarak ketrecéig.
Végtelen számú eszköz, megszámlálhatatlan variációban. A rattan bútorok széles
választrékasáról nem is beszélve, amik Magyarországon is igencsak népszerűek.
A bambusz egy egészen más történet. Remekól megmunkálható, vékonyra
hasított szálai, széles csíkjai a szövés remek alapanyagai. Ezért készül is belőlük
minden elképzelhető használati tárgy, gyékény, árnyékoló, térelválasztó,
függöny, falikárpit és egy jó csomó olyan, amire nem is gondolnánk. A munka
minden házban és ház előtt szakadatlanul folyik. Ezért meg is ismerkedhetünk a
"szakma" mesterfogásaival is, ki is próbálhatjuk magunkat valami egyszerűbb
szövő-fonó gyakorlattal. De vigyázni kell, mert ez nem egy egyszerű dolog! A
falu régi nevének hevenyészett fordítása ennyit tesz: "kézügyességgel
megáldott".
Ahogy már jeleztük, nemcsak mindennapi használati tárgyak és lakás
dekorációk készülnek a faluban. Nem ccak termékek, hanem igazi
műalkotások is. Például: A vietnami népi iparművészet egyik
jelentős területe a faragott, égetett, színezett, festett bambuszképek
világa. Számos jeles iparművész él és alkot a faluban. Hagyomány és
gyakran családi titok is ez, amit a már meglett korú művészek adnak
tovább a következő generáció arra érdemes tagjainak
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Következő programpontunk az egészséges luxusról, a gazdagságról és az évezredes hagyományokról szól. Egy
jellegzetes, már ezer éve fennálló kézműves közösségről és világhírű termékeiről szól. Egyszóval: a selyemről.
A selyem 5000 éves történetének utolsó 1200 éve vár ránk a
program következő állomásán Van Phucban, a selyemfaluban. A
régebben még önálló, fallal körülvett kommunát hamar bekebelezte
a már ezer éve terjedő város, de ahogy szokás, a kommuna, a
kézműves falu megmaradt önálló fallal és kapuval, gyönyörű
templommal és közösségi házzal rengeteg selyem manufaktúrával,
selyempiacokkal és üzletek százaival rendelkező látványosságnak.
De nem csak annak. Van Phuc selyemmanufaktórái világhírűek és
termékeik az igazi gazdagság és művészi ízlés hordozói az egész
világon.
A program során megismerkedhetünk a selyem történetével, fajtáival
készítési folyamatával, a különféle selyem fajták jellemzőivel. Egy
kis bolyongás után a zegzugos kis utcákban, meglátogatunk egy több
évszázados selyem manufaktúrát az egyik sikátor mélyén. Itt már
évszázadok óta ugyanaz a család készíti a csodálatos kelméket több
évszázados, fából készült és lyukkártya vezérlésű
szövőszékeken. Van itt olyan selyem szövet is, amelyből 24 óra
alatt csak egy méter készül el.

Az üzletek és selyempiacok boltjaiban hatalmas választékban
kaphatók a különféle selyem szövetek, ruhák, sálak, kesztyűk.
Meglátogatunk néhányat.
Itt lesz alkalom arra is, hogy megmutassuk a különböző mintás
szövésű egy vagy több színű anyagokat és még rengeteg "selymes
dolgot". Különösen lenyűgöző az egyedi, kézzel festett sálak, blúzok,
ingek és a selyemképek választéka.

Mire végzünk, már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden
programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis vietnami konyha is.
Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények
egyikébe sem. Kényelmesen megebédelünk egy helyi étteremben.
Olyanban, ahol a "bennszülöttek" is esznek, tehát igazi helyi és remek
minőségű az étel.
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Délutáni programunk Ha Thai felkeresése. Hanoi környékén ez a falu a vietnami lakkművészet letéteményese
már a 17. század óta. Lakói többféle ősi és egészen különleges technika felhasználásával készítik fantasztikus
szépségű és professzionális minőségű mesterműveiket.
A lakk művészet már több ezer évre tekinthet vissza Ázsiában és sok
variációja van. Ha Thai lakói műveik alapjául teakfa (vasfa) fa alapot
használnak. A három fő díszítési technika a festés, a gyöngyház
intarzia és egy a világon egyedülálló technika, a tojáshéj berakás.
Ezek azonban csak alaptechnikák, az "igazi" szemkápráztató
alkotások ezek kombinációiból születnek.
Természetesen, nem csak táblaképek, hanem a mindennapi élet
dísztárgyai is benne vannak a palettában. Ebbe beleértendő a
hagyományos ázsiai lakk bútorok széles választéka is.

A kirándulás során megismerjük a lakkművesség (rossz ez a
kifejezés, mert ez több mint ipar, ez igazi művészet) minden fázisán,
megismerhetjük a technikákat, munkafázisokat. Elgondolkodtató,
hogy a legegyszerűbb és legkisebb lakktárgy elkészítése is legalább
25 évig tart (nem is beszélve az ezt megelőző legalább 100 évről,
amit boldog faként él meg...). A gondosan kiválogatott és előkészített
fa alap, mire eljut a műhelyig előbb 4 évig szárad az erdőben, majd
húsz évig a manufaktúra udvarán. Maga a lakk mű elkészítése is
legalább 50 nap mire elkészül. Még sok egyéb érdekességet
tudhatubk meg és jó pár szakmai fogást is megismerhetünk.

És a végeredmény is magáért beszél. még soha sem találkoztunk
senkivel, aki meg tudta volna állni vásárlás nélkül ezt a kirándulást.
Nem egy olcsó mulatság ez, de amit kapunk az mind a szemünk előtt
készülő eredeti alkotás és nem a Made in China típusú gagyi.
Találunk itt mindent, ami csak kellhet. Gyönyörű, gyöngyház
és/vagy tojáshéj berakásos képeket, soha tönkre nem tehető (a
lakktárgy akár ezer évig is bírja a gyűrődést) használati és
lakberendezési tárgyakat, de akár komplett házra való bútorokat is.

Ennél több már tényleg nem fér bele egynapos programunkba… Késő délután érünk vissza Hanoiba, a
szállodába.
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A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-08 AZ ELBŰVÖLŐ ÉS TÖRTÉNELMI HANOI
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb látnivalóihoz vezet. Ezekre a látnivalókra
nem csak mi vagyunk kíváncsiak, ezért a végleges sorrendet a helyszínen állítjuk össze, de biztos, hogy mindent
megnézünk.
Programunk egyik fő blokkja Hanoi belvárosába visz. Elsőként
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. Ez a programrész néha
változik, vagy éppen valami mást javaslunk helyette. Ho apó
mauzóleumára nemcsak mi vagyunk kíváncsiak, hanem sokszor napi
több ezer látogató is. Jönnek küldöttségek, iskolák vagy akár
munkabrigádok is látogatni. Ez, ha szerencsétlenül alakul, több órás
sorban állást is jelenhet. Erre viszont vendégeinknek általában nincs
ideje. Ilyenkor szoktunk valami mást kitalálni...
Délelőtti programunk következő 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. A Mester
szülővárosában, Foshanban épített emléktemplom pontos mása
hagyományos sok udvaros, három osztatú kínai templomépítészet
kitűnő példája. Ez egészül ki a templom és egyetem ezeréves
történetének elmékeivel. Az itt végzett doktorok nevét megörökítő
szélék, a hátsó templomban a létesítményt támogató uralkodók
szobrai és emlék oltárai mind-mind remek alkalmat adnak, hogy
történetükről és a régi Vietnam mandarin rendszerének működéséről és máig ható kulturális örökségéről
meséljünk.

Tovább megyünk Hanoi egyik legszebb tava, a Nyugati tó partjára.
Végigsétálunk a tó partján Vietnam legrégibb, egy kis szigeten fekvő
pagodájáig. Régebben csak csónakkal lehetet megközelíteni, ma már
egy gyaloghídi köti össze a 6. században épült híres Tran Quoc
Buddhista pagodát a tóparttal.
Sok érdekes történet fűződik ehhez a templomegyütteshez. Lesz
időnk kicsit megismerni a vietnami buddhizmus néhány sajátosságát
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Mire itt végzünk, már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden
programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis vietnami konyha is.
Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények
egyikébe sem.
Kényelmesen megebédelünk egy helyi étteremben.Hanoiban ez egy
igen érdekes és kellemes étterem lesz az óvárosban. It némi ízelítőt
nyújtunk a francia kolloniális idők polgárságának ételeiből. Ezek a
vietnami és a francia konyha “összefőzéséből” alakult remek
fogások lesznek.

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.
Vietnam 4500 éves története nem olyan, amit utazás előtt össze lehet
„guglizni”. Célszerű tehát egy hozzáértő idegenvezetővel
megkóstolni ezt. Erre a legjobb hely az utazás elején a vezetett
látogatás ebben a műzeumban.
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.
Itt megismerkedhetünk a a tó nevének történetével is, ami annyit tesz:
„A Visszadott Kard tava”. Igen érdekes kis történet ez Vietnam
izgalmas történelméből.

Késő délután Vietnam egyik világhírű látványosságával a Thang
Long vizi bábszínház előadásával fejezzük be a programot. A vízi
bábszínház tényleg egyedi dolog, Vietnamon kívül sehol sem látható.
A medencében mozgó bábok falusi jeleneteket, népi történeteket és
buddhista történeteket jelenítenek meg zenekari és ének kísérettel.
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A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-09 AZ IGAZI HANOI
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb látnivalóihoz vezet. DE, kicsit másképp, mint
a történelmi Hanoi kirándulás. A délelőtt a kultúráról és Vietnam történetéről szól. A délután és az este a
mindennapi életől, az igaz, mindennapi Hanoról. Streetfood, az óváros forgataqa és látnivalói, végül a Bia
Hoi...
Délelőtti programunk első 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. A Mester
szülővárosában, Foshanban épített emléktemplom pontos mása
hagyományos sok udvaros, három osztatú kínai templomépítészet
kitűnő példája. Ez egészül ki a templom és egyetem ezeréves
történetének elmékeivel. Az itt végzett doktorok nevét megörökítő
szélék, a hátsó templomban a létesítményt támogató uralkodók
szobrai és emlék oltárai mind-mind remek alkalmat adnak, hogy
történetükről és a régi Vietnam mandarin rendszerének működéséről és máig ható kulturális örökségéről
meséljünk.
Következő programként 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.
Vietnam 4500 éves története nem olyan, amit utazás előtt össze lehet
„guglizni”. Célszerű tehát egy hozzáértő idegenvezetővel
megkóstolni ezt. Erre a legjobb hely az utazás elején a vezetett
látogatás ebben a műzeumban.
Mire végzünk a múzeummal, már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden programunkban van egy kis
vietnami konyha is. Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények egyikébe sem.
Az ebéd egy külön programpont és jelszava: Pho Cuon! Erre a a
jelszóra a kötelező válasz: Pho Chien Phong! Mindkettő egy-egy
különleges streetfood étel Hanoiban. Az első friss rizspalacsintába
göngyölt darált fűszeres marhahús, a második pedig egy rakás
frissensült marhahúsos rizspárnácska. A különböző izgalmas
mártások és a friss zöldségek sem maradhatnak el ezek mellől.
Komoly gyomorbeli kihívás ez az ebéd, ezért utána kicsit meg is
pihenünk egy jó vietnami kávé vagy tea mellett, mielőtt tovább
indulnánk a délutáni barangolásra.

Hanoi és környéke – helyi privát programok 24. Oldal

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

.
Délutáni programunk egy hatalmas gyalogos barangolás Hanoi
óvárosa, a 36 utca forgatagában. Előre leírni a látványt nem is lehet.
A több száz éves, szinte egymásra dobált épületek, a zegzugos kis
utcák és sikátorok világa, a minden épület utcafrontját elfoglaló és
mindent áruló üzletek, az utcai árusok, kifőzdék, kávéházak és
szépségszalonok forgataga. A mindennapi életüket szinte az utcán
élő helyiek forgataga. Körülbelül ez vár ránk délután. Nincs más
lehetőség, mint belevetni magunkat és egy kicsit el is veszni ebben a
fantasztikus világban.

Mai programunk befejező és egyben fénypontja a Bia Hoi. Ha azt
mondjuk a taxisnak: "bia hoi", akkor már biztosak lehetünk abban,
hogy kellemes esténk lesz. A bia hoi eredetileg csapolt sört jelent(ett),
de mára már az egyik legkellemesebb szórakozási lehetőséget, az esti
sörözést jelenti. Vietnam az egyik legnagyobb sörfogyasztó ország és
lakói tudják is, mit jelent a jó sör. Nem csak egy remek és mindig jó
minőségű szomjoltó italt a forró nappalok után, hanem egy remek
társaságban eltöltött, átbeszélgetett estét is. Hol is lehetne ebbe
lejgobban belekóstolni mint a Bia Hoi Corner környékén. Kiülünk a
"létesítmények" valamelyike elé egy korsó sörrel és hamarosan
kiderül: itt nem lehet magányosnak maradni. 5 -10 perc és valamelyik ott beszélgető társaság letámad, ha kell
akár kézzel-lábbal is kérdez, magyaráz és bevon a társaságba. Az itt eltöltött estével végződik az igazi Hanoit
bemutató programunk.
A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-10 1 NAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS A HALONG ÖBÖLBE
Reggel 8.00-kor találkozás a hotel recepciójánál. 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.

4 órás délutáni hajózás következik a Ha Long öböl szigetei közt.
Miközben tovahajózunk az öbölben, felszolgálják ebédünket. Késő
délután visszatérünk a kikötőbe és visszaindulunk Hanoi-ba. Érkezés
a késő esti órákban.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezés ( ebéd)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- Vietnami utazási biztosítás
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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H-11 2 NAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS A HALONG ÖBÖLBEN
1. nap: Hanoi – Halong öböl
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.

2. nap: Halong Öböl hajókirándulás – Den Do - Hanoi
Kevés szebb dolog van a világon, mint 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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Út közben megállunk az
1034-ben alapított Den Do
templomegyüttesnél. Ez a méltán híres, a fővárost Hanoiba áthelyező
Ly dinasztia családi emléktemplom együttese, a dinasztia 8
királyának templomaival, hatalmas park és mesterséges tó
együttessel.
Visszaérkezés Hanoiba az esti órákban.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+1 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza.
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések ( 1 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora a hajón)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások a hajón
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
- Saját magyar idegenvezető a hajón
- vietnami utazási biztosítás

Hanoi és környéke – helyi privát programok 28. Oldal

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

H-12 3 NAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS: A HALONG ÖBÖL ÉS HAI PHONG
1. nap: Hanoi – Den Do - Halong öböl
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. Út közben meglátogatjuk az
1034-ben alapított Den Do
templomegyüttest. Ez a méltán híres, a fővárost Hanoiba áthelyező
Ly dinasztia családi emléktemplom együttese, a dinasztia 8
királyának templomaival, hatalmas park és mesterséges tó
együttessel.

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 nincs
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.
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2. nap: Halong Öböl hajókirándulás
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. Reggel felszolgálják a
reggelit, míg a hajó a csodálatos sziklaalakzatok között elér a
reggeli tengeri kajakos program helyére.

A reggeli program után a hajó tovább indul és lassan halad tovább
a Halong öböl csodái közt. kajakozás, barlang látogatás, fördőzés
és a fedélzeten elérhető szolgáltatások felejthetetlen pihenéssé
varázsolhatják ezt a lassú barangolást a világ egyik legszebb
tengeri nemzeti parkjában. A nap vége felé ismét horgonyt vetünk
éjszakára a szigetek közti egyik csendes öbölben. A vacsorát a
hajón szolgálják fel, ezt az éjszakát is a Halong - öbölben, a hajón
töltjük.

3. nap: Halong Öböl hajókirándulás – Hai Phong - Hanoi
Kevés szebb dolog van a világon, mit a napfelkelte a Halong
öbölben. És nincs belőle két egyforma! Ezt már máodszor
élvezhetjük ezen a kiránduláson. Élvezze a reggel frissességét és a
felkelő nap csodáját az öböl közepén velünk.
Kora reggel felszolgálják a reggelit, míg a hajó a csodálatos
sziklaalakzatok között visszaindul a kikötőbe. Lassan halad a kikötő
felé a Halong öböl szigetvilágán keresztül. Közben felszolgálják az
ebédet. Partra szállunk, majd visszaindulunk Hanoiba.
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Ez a visszaút is különleges. Ellátogatunk Hai Phong-ba, a Tonkin
öböl ősi kikötővárosába. A több évezredes hajózás, kereskedelem
fantaszikus nyomokat hagyott maga után. Ezek még ma is élnek és
izgalmas látni, ahogy a minden porcikájában modern város
összeolvad az évszázados épületekkel, templomokkal. Meglátogatjuk
a Du Hang Pagoda és a Hang Kenh Templom évezredes épületeit.
Visszaérkezés Hanoiba az esti órákban.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések (2 reggeli, 3 ebéd, 2 vacsora a hajón)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatásoka hajón
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
- Saját magyar idegenvezető a hajón
- Vietnami utazási biztosítás
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H-13 5 NAP HANOI ÉS KÖRNYÉKE PROGRAM A HALONG ÖBÖLLEL
1. nap: Megérkezés Hanoiba ( szállás: Hanoi)
Megérkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a
szállodába. A nap hátralévő részében szabadidő….
Másoknak. De, ez a program különleges, ezért a délután
(érkezéstől függően) tartalmaz egy igazi bónusz barangolást aaz
ősi belváros a 36 utca dzsungelében. Ennek leírása jó hosszú,
ezért külön cikket is szántunk neki. A cikk itt olvasható:

Egy nyüzsis nap Hanoiban:
https://www.facebook.com/vietnammagyarul/posts/2165614617052492
A repülőút és a 36 utca barangolás 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.
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2. 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.
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.

3. nap : Ninh Binh – Hoa Lu -Trang An - Hanoi (Étkezés: B/L – szállás: Hanoi)
Egész napos kirándulás Ninh Binh tartomány északi részébe,
Hanoitól kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk a világörökség
részét képező tartományban 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.

4. 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.
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5. nap: Halong Öböl hajókirándulás – Hanoi – Hoi An (Étkezés: B/L/ – szállás: Hoi
An)
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
Halong öböl szigetvilágán keresztül. 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 mesterséges tó együttessel.
Visszaérkezve Hanoiba. Az ön további programjától függően a
szállodába vagy a repülőtérre.

A program ÁRA TARTALMAZZA:
+ Privát buszos vagy autós szállítás a program során (létszámtól függ)
+ Minden tevékenység és belépő díj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven a program során.
+ A programterv szerinti étkezések (2 reggeli, 3 ebéd, 2 vacsora a hajón)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatásoka hajón
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
- Saját magyar idegenvezető a hajón
- Vietnami utazási biztosítás
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