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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.

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

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@vietnamiut.hu
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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 Bing
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 2017 – 2018 eleje

Tervezett indulás napja DONG HOI-ból bármelyik program esetén
2017
2018
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 kalandprogramok aktuális árai, foglalási feltételei honlapunkról tölthetők le itt:
http://vietnamiut.hu/downloadables/vietnam-arlista-2017-2018.pdf
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EXTRA NAP HANOIBAN - HANOI ÉLETSTÍLUS ÉS PIACOK
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 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 a nap további részére nem terveztünk programot.
Szállásaink a program során:
Hely
Ha Noi

Szállás
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)

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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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EXTRA NAP HANOIBAN – KIRÁNDULÁS DUONG LAMBA
Duong Lam története 1.200 évre nyúlik vissza. Házai három – négy
évszázaddal ezelőtt épültek fából és laterit téglából, egy különleges,
Északvietnamban találhatő 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 falu
felé a Vörös-folyó északi deltavidékére, son Tay tartományba.
Megérkezésünk után végigsétálunk a falun, meglátogatjuk a Mong
Phu buddhista templomot, a nemzeti hősként tisztelt királyok, Ngo
Quyen és Phung Hung emléktemplomait. 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. Délután meglátogatjuk a 287 szobráról hires, a 15. században
épült Mia Pagodát. Visszaindulunk Hanoi felé. Az úton megállunk és megnézzük a Van Phuc selyemfalut, a
hires vietnami selyem egyik szülőhelyét.
Szállásaink a program során:
Hely
Ha Noi

Szállás
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)

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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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EXTRA NAP HANOIBAN - FÉLNAPOS KIRÁNDULÁS A FARMVIDÉKRE
Reggeli után indulunk egy kellemes autózásra Hanoi farmvidékén
keresztül. Mai első uticélunk a Thay Pagoda. A gyönyörű
környezetben, egy mészkőszirt lábánál fekvő épületegyüttes – úgy
mondják - a vietnami vizibalett szülőhelye is.
Innen indulunk tovább a Bivaly hegy tetején kapaszkodó Tay
Phuong Pagodához. Ez Északvietnam legszebb pagodája, ősi
épületekkel, faszobrokkal és faragványokkal.
Délben visszaindulunk Hanoiba.

Szállásaink a program során:
Hely
Ha Noi

Szállás
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)

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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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EXTRA NAP HANOIBAN – KÉZMŰVES FALVAK
Bat Trang, Dong 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. 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. 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.
A visszafelé úton Északvietnem egyik legérdekesebb buddhista
szent helyét a But Thap pagodát látogatjuk meg.
Szállásaink a program során:
Hely
Szállás
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)
Ha Noi
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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek, étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj, - Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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EXTRA NAP HANOIBAN - 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.
Első megállónk Hoa Lu, az ősi főváros, a Dinh és Le dinasztiák
székhelye. Hoa Lu a vietnami királyság központja volt 10. – 11.
században. A kb. 3km2 citadella területén számos érdekes emlék
található ebből az időszakból. A két ma is zavartalanul „üzemelő”
évezredes emléktemplom fantasztikus épületegyüttesének és
környékének felfedezése jó betekintést nyújt Vietnam évezredes kultúrájába. Szintén érdekes az ásatások
területének fedett csarnoka a feltárt eredeti palota udvarral, a feltárás során megtalált emlékek kiállításával.

Délutáni programunk Tam Coc grotto vidéke, a Trang An Nemzeti
Park területének csodálatos hegyei, folyói és barlangjai. Mindez,
természetesen, csónakon. Ez a terület az UNESCO világörökség
része. Ráadásul nagyon különleges. Ötvözi a természeti szépségeket
a kulturális örökséggel. Ebéd után csónakba szállunk és több órás
evezős csónakkirándulást teszünk Trang An természeti és kulturális
csodái közt a Ngo Dong folyón. Az út talán legérdekesebb szakasza
a folyami-barlangvidék. A folyó utat tört magának a karsztvidék
hegyei közt és remek barlangokon, szurdokokon folyik keresztül.
Sok évszázados, csak vizen kereszül elérhető templomok is színesítik
a csónakutat. A nap végén, a kikötőből indulunk vissza Hanoiba.
A visszaúton meglátogatunk egy selyem készítéssel foglalkozó
kéznűves falut. Naplemente után érkezünk vissza a szállodába.
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Szállásaink a program során:
Hely
Ha Noi

Szállás
Thien Thai Hotel 3* (Deluxe room)

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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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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.
Hanoi és környéke - körút kiegészítések és helyi programok 2017-2018 9. Oldal

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

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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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3 NAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS A HALONG ÖBÖLBEN – DEN DO –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.

Hanoi és környéke - körút kiegészítések és helyi programok 2017-2018 11. Oldal

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

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
fedeélzeten elérhető szolgáltatások felejthetetlen pihenéssé
varázsolhsatják 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 belóle két egyforma! Ezt már máodszor
élvezhetjük ezen a kiránduláson. Élvezze a reggel frissességét és a
felkeló 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 Halöng öböl szigetvilágán keresztül. Közben felszolgálják az
ebédet. Partra szállunk, majd visszainfulunk 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 éltek 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:
+2 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 (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Vietnam Visa On Arrival befogadó levél (önálló megrendelés esetén)
+ Vietnami utazási biztosítás
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi és belső repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezése után (utasok és magyar csoportvezető)
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
-Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgátatások
- Vízum díj
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap) és a sofőrnek (2-3 USD/nap).
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban
- További, az útitervben nem részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
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