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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 progamunk 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"! 

Azonban nagyon fontos, hogy akkor menjünk, amikor a tervezett programhoz éppen a legjobbak a külső 
körülmények is! Ezek közül az egik legfonotasabb az időjárás ismerete. Ennek megismeréséhez  
szeretnénk segítséget, tanácsot adni ezzel a kiadvánnyal. 

  

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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TARTALOMJEGYZÉK 
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 - Délvietnami programok 40 

A verziókról… 

A várható időjárás rendívül fontos téma - amit nagyon is célszerű figyelembe venni  - egy igazán jó utazás 
megtervezésekor. Ezért mi is igyekszünk a lehető legfrissebb és a legbőségesebb információt biztosítani az Ön 
számára. Ez egy folyamatos munka, aki egyre hosszabbá teszi ezt az anyagot. Javasoljuk, időnként kukkantson 
ismét rá és ha új verziót talál, olvassa el bátran! 

Kellemes böngészést kíván: 

A YourDestiantion csapata 
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A JÓSOK NÉPSZERŰ BUKTA TÉMÁJA 

 

 Mielőtt belecsapnánk a részletekbe, szeretnénk előre elhárítani 
minden felelősséget maguktól! 

Azt hogy egy adott évben, napon és helyen éppen milyen idő lesz 
Vietnamban, csak a különösen gonosz jósok legelvetemültebb fajtája 
meri ma már közzétenni.  

A régebbi adatok sem alkalmasak ma már jóslásra. A korábbi 
évtizedek összegyűjtött és átlagolt adatai sem tudnak komolyan 
vehető információt adni. A globális időjárás változás mára már 
teljesen összezavarta a korábban menetrend szerint menetelő 
monszun szeleket.  

Reméljük azonban, hogy az itt következő leírás segíteni tud az utazás 
összeállításánál.  Ez csak egy leírás és nem jóslás. A infografikák jól 
mutatják az egyes régiók általános idújárási besorolásait.  

Szerencsére az emberkék mad’ mindegyike mosolyog, ha nem éppen 
vigyorog!  

   

Online források - rövid távú előrejelzések 

Szeretnénk azért komolyabb információkat is adni. Amit mi használunk a rövid távú előrejelzésre és az adott 
napi program tervezéséhez az a hivatalos vietnami oldal: 

http://www.nchmf.gov.vn/web/en-US/43/Default.aspx 

A nemzetközi időjárás előjelző portálok közül az alábbit használjuk szívesen, mert legtöbbször megbízható 
válaszokat ad és viszonylag kevés reklámon kell átvergősni az eredményhez: 

https://www.accuweather.com/en/vn/vietnam-weather 
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MIKOR MENJÜNK VIETNÁMBA? 

 

Vietnam időjárását pontosan leírni valami hasonló lenne, mintha Amszterdamtól Rómáig minden lehetséges 
helyet időpontot és évszakot leírnánk - egyben. Egy azonban biztos: Minden nap van Vietnamban egy kellemes, 
napos és meleg hely. Éppen ez a változatosság teszi lehetővé, hogy azt mondhassuk:  

Vietnam egész évben remek uticél! 

Ezt most csak az időjárással kapcsolatban mondjuk. 
Természetesen egy vietnami út - ha nem csak tengerparti 
hevergetésről van szó - a világ egyik legegzotikusabb kulturális 
uticélja, a folyamatos 4500 éves történelem emlékeivel és ma is 
elő kultúrájával.   

Vietnam (nemcsak szerintünk) a világ egyik leggyönyörűbb 
országa. Minden természeti szépség a trópusi tengerektől a 
Himalája előhegyeinek zord vidékéig, az embernemjárta 
hegyvidékektől a gondosan megművelt folyóvidéki területekig, 
vadregényes őserdőktől a fehér homokos öblökkel övezett 
trópusi szigetekig minden van itt, ami az utazó csak elvárhat a 
Földön. 

Most azonban beszéljünk csak az időjárásról, mert ez alapvetően befolyásolhatja, mikor és hova érdemes menni 
az országon belül. 
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VIETNÁM IDŐJÁRÁSA – RÉGIÓK - TERÜLETEK 

 
Amit mindenképpen figyelembe kell venni, az az ország nagysága, fekvése és változatos domborzati viszonyai.  

Igaz, hogy a több mint 1500 kilométer hosszan északról délre 
nyúló ország döntő többsége a trópusi égövben fekszik, de 
nagyon nem mindegy, hogy "csak" a trópusi égövben, vagy 
éppen a monszun övezetben van az a terület, amit épen 
szemügyre veszünk.  

Az sem mindegy, hogy a Vörös folyó vagy a Mekong hatalmas 
kiterjedésű deltavidéki lapályairól, a keskeny tengerparti sávról 
(ami azért 2400 kilométer hosszú zegzugos partvonal) vagy 
éppen a gyakran több ezer méter magasba szökő 
hegyvidékekről vagy a Közép-Vietnami Felföld platóiról 
beszélünk éppen. És végül is az sem mindegy, hogy a 
szárazföldről vagy a Keleti-tenger (Délkinai tenger) vagy a 
Thai öböl szigetvilágairól. Látható, hogy igen változatos az 
éghajlat. Ehhez még hozzájönnek az aktuális időjárás egyre 
kiszámíthatatlanabb trükkjei.  

Nem egyszerű tehát leírni a témát. Ezért kénytelenek vagyunk 
némi közelítést és szeletelést alkalmazni. Vietnam területét 
három régióra: Észak-Vietnamra, Közép-Vietnamra és Dél-
Vietnamra osztjuk. E régiókon belül is 3-4 különböző, 
gyakran egymástól nagyon eltérő éghajlati területet 
különböztetünk meg. Az utóbbiak már rendesen hozzá is 
vannak illesztve a szokásos turisztikai uticélokhoz. Ezekben a 
régiókban és a régiók egyes időjárási körzeteiben mutatjuk be 
klímát havi bontásban. Ami azonban ebben az esetben is a 

legfontosabb: A trópusokon vagyunk és ezért alapvetően mindent meghatároz: az esős és a száraz évszakok 
váltakozása.  

A trópusi éghajlat egyik legfontosabb és mindent alapjaiban meghatározó jelensége az esős évszak. Erre sem 
lehet azonban kategorikus kijelentéseket tenni, mert zónáról zónára, országról országra változik a viselkedése. 
Az alábbiakban leírjuk, milyen is az esős évszak viselkedése Vietnamban. Aztán a következő fontos részt, a 
tájfunokat és hatásukat is. 
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AZ ESŐS ÉVSZAK 
 

Vietnam időjárása nagyon változatos, ezért az esős évszakon kívül is számíthatunk helyi záporokra, zivatarokra 
az év minden napján. Ezek azonban nem az Európában szokásos hideg zuhanyok, hanem rövid idejű, a meleget 
lehűsítő és kellemesen langyos rövid "zuhik". Ezek előfordulása és gyakorisága régióról régióra változik. 

Az esős évszakban ezek a rendszeres záporok és zivatarok 
változnak néha nagyon kemény felhőszakadásokká és 
viharokká. Előfordulásuk és gyakoriságuk régióról régióra is 
változik a domborzati viszonyok és a tenger távolsága miatt és 
alapvetően meghatározza őket, melyik hónapban, a monszun 
melyik szakaszában is vagyunk. Szerencsére ezek az esők 
leggyakrabban reggel esnek, majd a nap további része már 
száraz.  

Ha reggel már esett, nyugodtan elindulhatunk a napi programra. 
Persze, esőkabátot azért mindenkinek célszerű magával 
cipelnie. Ami még nagyon meglepő az a tény, hogy az esős 
évszakban sokkal több a napsütés, mint máskor. A reggeli 
komoly eső kitisztítja a levegőt, eltűnik a pára is, az ég tisztává 
és ragyogóvá válik a nap további részére. 

És még valami, ami miatt az esős évszak csodálatos lehet: 
Megtelnek a folyók, tavak és patakok, a vízesések harsogó 
vízözönné válnak. Az egész ország minden pontja, a mezők, az 
őserdők harsogóan zölddé és dússá válnak. Egyszerűen: tombol 
a természet szépsége. 

Az egyes régiókban az esős évszak és azon belül is a 
legesősebb hónapok „valószínűségét” az alábbi táblázat 
mutatja:  

 

 

 Régió Esős évszak A legesősebb hónapok 
Észak-Vietnám Május - Október Július és Augusztus 
Közép-Vietnám Augusztus - December Okróber és November 
Dél-Vietnám Május - November Szeptember ás Október 
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A TÁJFUNOK 
Ahogy vietnami barátaink mondják: A 
négy sárkánykirály Ao Chi'in, Ao 
Kuang, Ao Jun, és Ao Shun - az eső és 
a tenger istenei - pár éve ismét 
összevesztek egymással.  

Harcuk eredményeként sok és erős 
tájfun csap le Vietnam partvidékére 
mostanában.  

Ezek a néhány napig tartó, de gonosz 
viharok szinte bárhol partot érhetnek a 
több mint kétezer kilométer hosszú 
partvonalon és végig düböröghetnek a 

szárazföld belsején is. A Himalája előhegyei megállítják a tombolást, ezért a biharok a hegyvidékekre öntik a 
magukkal hozott csapadékot. De juthat belőlük a Vörös folyó lapályára vagy a Mekong deltavidékére is 
rendesen. Az ilyen helyi áradások hamar lefutnak, néhány nap alatt lerohannak a tengerbe. Utána ismét kék az 
ég és zöld a fű (a rizsföldek is…). 

Mikor várhatók tájfunok? 

A válasz egyszerű: bármikor. A két leggyakoribb időszak, amikor az "Istenek harcolnak és az emberek 
szenvednek" a május-június és a szeptember-október. Ezek közül a zs őszi időszak a durvább, legalább is az 
utóbbi évek viharjelentései szetint. Persze ez nem jelenti azt, hogy a kb. 50-100 km-es viharsáv bárkit is 
megállítana az utazásban.  

Azok a buta huhogások, amik részletezik mikor nem szabad 
menni, csak a tapasztalatok hiányát, a hozzánemértés magas 
fokát mutatják. Mi, akik ott vagyunk, tudjuk mikor és mi jön és 
hova megy. Ezért aztán bármikor át tudjuk rendezni az uti 
programokat úgy, hogy kikerüljük a pár napos vizi tébolyt 
bármelyik helyen és időpontban. Legrosszabb esetben 
felajánlunk egy másik gyönyörű helyet, ami nem volt benne az 
eredeti programban.  

Mindíg figyeljük az összes környező ország meteotológiai 
szolgálatának adatait és figyelmeztetéseit, sőt a tengerészeti 
navigációs rendszerek meteorológiai szolgálatait is. Elég nehéz 
így lyukra futni a progamok során.  De, ahogy már korábban 

írtuk, az időjósok kora végaet ért. Egyetlen célravezető módszer van cask ma már: a folyamatos odafigyelés és 
alkalmazkodás az éppen aktuális körülményekhez. Ez utóbbi azonban lehetetlen pár ezer kilóméterról. Ott kell 
lenni a helyszínen. 
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VIETNAM VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA HÓNAPRÓL – HÓNAPRA 
Ezer oka van annak, hogy ez a fejezet teljesen haszontalan lehet egy konkrét utazás összeállításához.  Nem az a 
célja, hogy jóskönyvként szolgáljon. Azt szeretnénk elérni vele, hogy aki Vietnamba készül, indító információt 
kaphasson a három fő régió néhány jellemező és az utasok által gyakran látogatott körzetétől. Olyan helyekről, 
amik egy-egy jól jellemezhető és egymástól is (néha nagyon) eltérő időjárással jellemezhetők. 

Ezeket az általános leírásokat azonban az aktualitás könnyen megzavarhatja és egészen más időjárást 
találhatunk amikor odaérünk. A globális időjárás változás miatt hihetetlen nagy és nagyon meghökkentő 
eltérések lehetnek.  Ráadásul ott van még a megbolondult monszun és a  tájfunok kiszámíthatatlanná vált 
vándorlása. 

Időjárási körzetek: 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

Ez a Vörös folyó delta vidéke a tengerparti sávval és a 
hatalmas kiterjedésű és Halong öböllel, hosszú tengerparttal. 
Délre egészen Ninh Binh tartomány északi részéig terjed kb. 
Tam Coc városáig. 

Annak ellenére, hogy van benne a Vörös folyó által feltöltött 
deltavidék, pár száz kilométer hosszú tengerparti sáv, hatalmas 
öböl több ezer tagú szigetvilággal, a terület nyugati szélén 200 
km hosszan húzódó mészkőhegység, a déli részen hullámzó 
dombvidék, időjárása meglehetősen egységes.  

 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

Vietnam északi és északnyugati határvidéke. Jellemzően 1000-
2500 m tengerszint feletti, magas hegyekkel és a köztük 
húzódó mély völgyekkel borított vidék. Ezek már a Himalája 
előhegyei, innen fokozatosan emelkezik a vidék. Itt található 
Indokína legmagasabb hegycsúcsa is. 

Itt a lakott völgyek jellemző időjárását írjuk le, hiszen az utas 
főleg ott barangol. A hegymászáshoz úgyis nagyon komoly 
ismeretet komoly napi időjárás elemzés szükséges. Ez nem 
része ennek a tájékoztató anyagnak. 
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Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

Jó hosszú lista, de egy majdnem egységes időjárású körzet. 
Vietnam ezen a részen keskeny, vékony tengerpari sáv és utána 
azonnal következnek az egyre magasabb helyek, kialakítva a 
közép-vietnami felföldeket. A körzet időjárását főleg a tenger 
felől érkező szelek és a csapafék alakítja. Illetve ezenek a 
hirtelen felmagasodó hegyekkel történő kölcsönhatása. 

Nem is lehet hozzá egy mindent jellemző képet találni, annyira 
változatos a vidék. Telán egy hangulat a tavaszi tájtól megteszi. 

 

Dalat:  

A közép-vietnami felvidék legdélibb nyúlványán elhelyezkedő 
város  és a lábaitól a Mekong medencéje felé ereszkedő hegy 
és tóvidék különleges mikroklímája gyökeresen 
eltér  környezetétől. Fentről ereszkedve előszőr egy hegyi 
tóvidéken haladunk keresztül, majd az egyre az alsőbb 
szinteken gyönyörű dombvidék következik.Utolsó dombjai 
beleolvadnak a deltavidék lapályába.   
 
Ezért is választottuk a bemutatását, mind különleges időjárási 
körzetet. Olyasmi, mint náluk például a Mecsek déli lankái. 
Időjárása tökéleten eltér a környezetétől.   

 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

Nagyon jellemező trópusi deltavidéki időjárás, jellegzetes 
monszun viselkedéssel, de a egykori tájfunok miatti különleges 
hatásokkal. Még egy olyan hatás van, amire nem is gondolnánk 
elsőre. Ez a Mekong delta folyóágainak árapály jelensége. A 
napi több méteres vízszint változás nagyon erősen befolyásolja 
a párolgást, ezért a délutáni-esti esők fő kiváltó oka akkor is, 
amikor nincs éppen monszun. 

Nagyon jellemző párás, monszunos időjárása a medencének. 
Ez a terölet a világ egyik leggazdagabb mezőgazdasági vidéke, 
Ezt a speciális időjárás teszi lehetővé.  
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Mui Ne: 

Vietnam több mint 2400 km hosszú tengerpartjának több mint 
fele (Ázsia Riviérájától, a Da Nang - Hoi An öböltől kezdve) 
igazi trópusi tengerpart. Ennek valahol a szakasz közepén 
elhelyezkedő egyik jellegzetesebb üdülőhelye Mui Ne.  

Jellegzetes „tropical beach” időjárása van. Kellemesen hűs 
esték és hajnalok, fokozatosan melegedső nappalok, állandó 
könnyű széljárás és mindíg meleg tenger.  

Időjárási jellemzői jól használtatók a többi tengerparti 
üdülőhely megítéléséhez is. 

 

Phu Quoc: 

Semmi különös, csak cgy 25 kilométer széles, 24 km magas, 
hegyekkel tarkított és erdőkkel borított igazi trópusi sziget a a 
Thai öböl közepén. Időjárása is ezt tökrözi. A monszun 
övezetbe esik ezért csak két évszak van. Az esős és a száraz. A 
hőmérséklet mindig magas, de az állandóan járó tengeri szelek 
miatt az öblökben igazán „elviselhető” a klíma.  

A sziget időjárása teljesen egyedi, de jellemzői Vietnam 
déltengeri szigeteire is jellemzőek. 

 

És akkor most csapjunk a közepébe: Vietnam időjárása hónapról-hónapra:  

.   
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JANUÁR 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Száraz, napos időjárás kék éggel, de nem túl magas hőmérséklettel. Átlag hőmérséklet:  18-20C° 
-  Ideális időszak a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz.   
- A Halong öbölben az esték és a hajnalok hűvösek.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák gyakran fagyosak ebben az időszakban, amit száraz, napsütéses és 
kellemes nappalok követnek. Estére ismét lehűl az idő, éjszaka gyakran fagypont alatti a hőmérséklet. 

-  Ideális időszak ez a természetjáráshoz, hegyi kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű 
sétákhoz. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes januárban. A középhőmérséklet 23C°körül alakul. A 
korábbi hónapokat jellemző esős időszak vége a január ezért előfordulhatnak esők, főleg könnyű 
záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a Kanári szigetekhez hasonló kellemes 
hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez a hónap. A közpép-
vietnami felfödre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt január és április között előfordulhatnak éjszakai 
fagyok is. Az időjárás rendkívül kellemes néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 
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Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi Minh City környékén. Ezért február szintén az egyik legkellemesebb hónap ezen a vidéken. 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék. Az esték kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egy mediterrán tengerparton. 

-  Ez a nyári időszak a legjobb a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a dél-mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- Január különösen jó időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás igazi trópusi, de 
az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C° 
körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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FEBRUÁR 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Száraz, napos időjárás kék éggel, de nem túl magas hőmérséklettel. Átlag hőmérséklet:  18-20C° 
-  Ideális időszak a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz.   
- A Halong öbölben az esték és a hajnalok hűvösek. 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák gyakran fagyosak ebben az időszakban, amit száraz, napsütéses és 
kellemes nappalok követnek. Estére ismét lehűl az idő, éjszaka gyakran fagypont alatti a hőmérséklet. 

- Ideális időszak ez a természetjáráshoz, hegyi kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes februárban. A középhőmérséklet 25C°körül alakul. Már 
kicsit magasabb, mint januárban. Az esős időszak januárban már véget ér, de azért  előfordulhatnak  
könnyű záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a Kanári szigetekhez hasonló kellemes 
hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén júniusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közpép-
vietnami felfödre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt január és április között előfordulhatnak éjszakai 
fagyok is. Az időjárás rendkívül kellemes néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 
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Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi minh City környékén. Ezért február nagyon is kellemes hónap ezen a vidéken. 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék. Az esték kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egyí mediterrán tengerparton. 

-  Ez a nyári időszak a legjobb a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- Ez a hónap az egyik legjobb időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás igazi 
trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 
28C°körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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MÁRCIUS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Száraz, napos időjárás kék éggel,  már nagyon kellemes hőmérséklettel. Átlag hőmérséklet:  20-25C° 
-  Ideális időszak a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz.   
- A Halong öbölben az esték és a hajnalok hűvösek. 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák gyakran hűvösek ebben az időszakban, amit száraz, napsütéses és 
kellemes nappalok követnek. Estére ismét lehűl az idő, éjszaka már csak ritkán van fagypont alatt a 
hőmérséklet. 

- Ideális időszak ez a természetjáráshoz, hegyi kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes márciusban. A napi csúcshőmérséklet már  30C° körül 
alakul és a  dél-mediterrán vidékeket idézi. De azért  előfordulhatnak  könnyű záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a dél-mediterránhoz hasonló kellemes 
hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az isőjárás, mint Teneriffén júniusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felfördre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” mediterrán és az UV sugárzás is magas 

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt január és április között előfordulhatnak éjszakai 
fagyok is. Az időjárás rendkívül kellemes néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 
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Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi Minh City környékén. Ezért március még mindig az egyik legkellemesebb hónap ezen a 
vidéken. 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék. Az esték kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egyí mediterrán tengerparton. De a napi középhőmérséklet már lassan 
emelkedni kezd, hasonlóvá válik a dél-európai városok nyárközepi időjárásához.  

-  Ez a nyári időszak a legjobb a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- Ez a hónap az egyik legjobb időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás igazi 
trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 
28C°körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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ÁPRILIS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Száraz, napos időjárás kék éggel,  még kellemes hőmérséklettel, de a napi csúcshőmérséklet lassan 
emelkedik és a hónap végére eléri a nyári 30C°-ot. Főleg a hónap vége felé könnyű esők és záporok 
várhatók. 

-  Nagyon jó időszak a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, de a nyárias meleg miatt már 
oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra..   

- A Halong öbölben az esték és a hajnalok is melegek már. 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már nem hűvösek. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes. Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. 

- Ez a legideálisabb időszak a természetjáráshoz, hegyi kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű 
sétákhoz. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes áprilisban, bár helyenként már kissé meleg is lehet a 
trópusokhoz nem szokott utazónak. A napi csúcshőmérséklet már  30C° fölött várható és a  dél-
mediterrán vidékeket idézi. De azért  előfordulhatnak  könnyű záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a dél-mediterránhoz, Észak-Afrika partjaihoz  
hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén 
augusztusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” dél-mediterrán és az UV sugárzás is magas 

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése áprilisban még előfordulhatnak hajnali talajmenti  
fagyok is. Az időjárás rendkívül kellemes néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 
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Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi Minh City környékén. Ezért áprilisban már magas a hőmérséklet, jóval 30C°feletti 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék, a levegő hümérséklete magas. Az esti lehülés után  az éjszakák 
kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom miatt olyan az érzet, mint egy észak-afrikai 
tengerparton.  

- Ez a „tavasz végi” időszak nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- Ez a hónap az egyik legjobb időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás igazi 
trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 
28C°körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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MÁJUS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Május az esős évszak kezdete.  Hanoi környékén és a Vörös folyó deltavidékén a napi csúcshőmérséklet 
meghaladja 30C° fokot. Az északi hegyvidéken is beáll a nyár, a magasságtól fügően 25-35C°körüli 
napi csúcshőmérséklettel.  Az esős évszak elejére jellemző erős esők és zivatarok fordulnak elő, főleg a 
reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, de a nyárias meleg miatt már 
oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi időjárás előjelzés a 
mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséklet a hajózáshoz, bár a záporok-zivatarok megnehezíthetik a 
parti programokat.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már melegek. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes. Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. Azonban az általános jóidőt a kezdődő esős évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes májusban is. Májusban már helyenként kissé meleg is 
lehet a tróusokhoz nem szokott utazónak. A napi csúcshőmérséklet már  30C° fölött várható és a  dél-
mediterrán vidékeket idézi. De azért  előfordulhatnak  könnyű záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik adél-mediterránhoz, Észak-Afrika partjaihoz  
hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén 
augusztusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” dél-mediterrán és az UV sugárzás is magas 
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Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése májusban is kellemesen hűvös esték-éjszakák várhatók.. 
Az időjárás rendkívül kellemes, néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Május az esős évszak kezdete délen is. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti időszakokra 
korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már magas, a déli maximum 
mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, ragyogóan kék. 
Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom miatt olyan az 
érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez a nyár eleji időszak a nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

- A hőmérséklet azonban már trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. Májusban is jó az idő, bár a a páratartalom magas és gyakran 
vannak záporok (főleg alkonyatkor).  

Phu Quoc: 

- Ez a hónap már igazán nyári időszak de továbbra is jó hónap ennek a trópusi szigetnek a 
meglátogatására.  Az időjárás igazi trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes 
körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C°körüli.Gyakran vannak könnyű záporok, de főleg 
alkonyatkor. De ezek is hűsítik a levegőtm estére nagyon kellemes sétálós időt teremtenek.. 
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JÚNIUS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Júniusban Hanoi környékén és a Vörös folyó deltavidékén a napi csúcshőmérséklet meghaladja 30C° 
fokot. Az időjárás forró és párás. Az esős évszak közepére  jellemző hirtelen érkező esők és zivatarok 
fordulnak elő, főleg a reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, de a magas hőmérséklet és 
páratartalom miatt már oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi 
időjárás előjelzés a mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséklet a hajózáshoz. A hőmérséklet itt is magas, bár a záporok-
zivatarok megnehezíthetik a parti programokat.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéken is “tombol”  a nyár, a magasságtól függően 25-35C°körüli napi 
csúcshőmérséklettel.  Itt  június és szeptember között érik a rizs, ezért ez az igazán szépséges időszak 
Sapa környékén.  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már melegek. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes, Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. Azonban az általános jóidőt a kezdődő esős évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes júniusban is. A napi csúcshómérséklet már  30C° fölött 
várható és a  dél-mediterrán vidékeket idézi. De azért  előfordulhatnak  könnyű záporok, de már jóval 
kevesebb mint májusban.   

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik adél-mediterránhoz, Észak-Afrika partjaihoz  
hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén 
augusztusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap. Bár ilyenkor nem 
árt meggondolni, hogy a magas páratartalom miatt a szervezet terhelése is megnövekszik.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” dél-mediterrán és az UV sugárzás is magas 
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Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt júbiusban is kellemesen hűvös esték-éjszakák 
várhatók. Az időjárás rendkívül kellemes, néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárás külünösen szép 
ilyenkor, mert a záporok miatt a természert felébred és csodálatosan szép. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Június az esős évszak közepe délen. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti időszakokra 
korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már magas, a déli maximum 
mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, ragyogóan kék. 
Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom miatt olyan az 
érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez a nyár eleji időszak nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Chu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

- A hőmérséklet azonban már trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján, 
de június is nagyon kedvelt hónap.  

- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 
időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. Júniusban is jó az idő, bár a a páratartalom magas és gyakran 
vannak záporok (főleg alkonyatkor).  

Phu Quoc: 

- Június az átmeneti időszak az esős és a száraz évszak között a szigeten. Továbbra is jó időszak ennek a 
trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás még mindíg igazi trópusi, de az állandóan járó tengeri 
szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C°körüli. Egyre ritkábbak az 
itteni esős évszakot jellemző  záporok, és már csak alkonyatkor. De ezek is hűsítik a levegőtm estére 
nagyon kellemes sétálós időt teremtenek. 
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JÚLIUS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Június, július, augusztus a legmelegebb hónapok Hanoi környékén és a Vörös folyó deltavidékén. 
Júliusban a napi csúcshőmérséklet meghaladja 30C° fokot. Az időjárás forró és párás. Az esős évszak 
végére jellemző hirtelen érkező esők és zivatarok fordulnak elő, főleg a reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, de a magas hőmérséklet éa 
páratartalom miatt már oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi 
időjárás előjelzés a mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséklet a hajózáshoz. A hőmérséklet itt is magas, bár a záporok-
zivatarok megnehezíthetik a parti programokat Ezek azonban egyre ritkábbá válnak a hónap során.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéken is “tombol”  a nyár, a magasságtól függően 25-35C°körüli napi 
csúcshőmérséklettel.  Itt  június és szeptember között érik a rizs, ezért ez az igazán szépséges időszak 
Sapa környékén.  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már melegek. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes, Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. Azonban az általános jóidőt a kezdődő esős évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes júliusban is. A napi csúcshőmérséklet már  30C° fölött 
várható és a  dél-mediterrán vidékeket idézi. De azért  előfordulhatnak  könnyű záporok, de már jóval 
kevesebb mint az előző hónapokban és meg is szűnnek a hónap végére.   

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik adél-mediterránhoz, Észak-Afrika partjaihoz  
hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén 
augusztusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” dél-mediterrán és az UV sugárzás is magas 

mailto:hq@vietnamiut.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

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

Te.(Viber)l: +36706239513 
 
 

Mikor menjünk Vietnamba?   24. Oldal 
 

 

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt júliusban is kellemesen hűvös esték-éjszakák 
várhatók.. Az időjárás rendkívül kellemes, néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárás külünösen szép 
ilyenkor, mert a záporok miatt a természet felébred és csodálatosan szép. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Július az esős évszak kifelé tartó időszaka délen. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti 
időszakokra korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már masas, a déli 
maximum mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, 
ragyogóan kék. Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez a nyár eleji időszak a nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

- A hőmérséklet azonban már trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján, 
de júliuss is nagyon kedvelt hónap, mert rengeteg a napsütés.  

- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 
időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. Júliusban is jó az idő, bár a páratartalom magas és gyakran 
vannak záporok (főleg alkonyatkor). A záporok azonban fokozatosan megszűnnek a hónap végére. 

Phu Quoc: 

- Június és október között elég sok csapadékot kap a sziget. Ennek ellenére ezek a hónapok továbbra is jó 
időszak a sziget a meglátogatására.  Az időjárás júliusban is igazi trópusi, de az állandóan járó tengeri 
szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C° körüli a nyári hónapokban. . 
Egyre ritkábbak az itteni esős évszakot jellemző záporok, és már csak alkonyatkor. De ezek is hűsítik a 
levegőt estére nagyon kellemes sétálós időt teremtenek. 
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AUGUSZTUS 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Június, július, augusztus a legmelegebb hónapok Hanoi környékén és a Vörös folyó deltavidékén. 
Augusztusban a napi csúcshőmérseklet meghaladja 30C° fokot. Az időjárás forró és párás. Az esős 
évszak végére jellemző hirtelen érkező esők és zivatarok fordulnak elő, főleg a reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, de a magas hőmérséklet és 
páratartalom miatt már oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi 
időjárás előjelzés a mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséklet a hajózáshoz. A hőmérséklet itt is magas, bár a záporok-
zivatarok megnehezíthetik a parti programokat  Ezek azonban megszűnnek a hónap végére.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéken is “tombol”  a nyár, a magasságtól függően 25-35C°körüli napi 
csúcshőmérséklettel.  Itt  június és szeptember között érik a rizs, ezért ez az igazán szépséges időszak 
Sapa környékén.  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már melegek. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes, Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. Azonban az általános jóidőt a kezdődő esős évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes augusztusban is. A napi csúcshőmérséklet már  30C° 
fölött várható és a  dél-mediterrán vidékeket idézi. Ez a legnaposabb hónap Középvietnamban. Lassan 
beindul az esős évszak is a hó végére, ezért  előfordulhatnak  könnyű záporok is, főleg a hó vége felé 

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik adél-mediterránhoz, Észak-Afrika partjaihoz  
hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint Teneriffén 
augusztusban.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

- Amire azonban vigyázni kell: a hőmérséklet tényleg „igazi” dél-mediterrán és az UV sugárzás is magas 
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Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt augusztusban is kellemesen hűvös esték-éjszakák 
várhatók. Az időjárás rendkívül kellemes, néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárás különösen szép 
ilyenkor, mert a záporok miatt a természert felébred és csodálatosan szép. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Az esős évszak időszaka ez a hónap délen. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti időszakokra 
korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már magas, a déli maximum 
mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, ragyogóan kék. 
Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom miatt olyan az 
érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez az időszak nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló kirándulásokhoz 
(Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai) is, de a napi program 
tervezésénél az időjárás előrejelzést figyelni kell. 

- A hőmérzéklet még mindig trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján, 
de a augusztus is jó.   

- Ennek a déli üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek 
időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. Augusztusban is jó az idő, bár a a páratartalom magas és 
gyakran vannak záporok (főleg alkonyatkor). A záporok azonban fokozatosan megszűnnek a hónap 
végére. 

Phu Quoc: 

- Június és október között sok csapadékot kap a sziget. Ennek ellenére augusztus is jó időszak a sziget  
meglátogatására.  Az időjárás augusztusban is igazán trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon 
kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C° körüli a nyári hónapokban. . Egyre 
ritkábbak az itteni esős évszakot jellemző  záporok, és már csak alkonyatkor. De ezek is hűsítik a 
levegőt és estére nagyon kellemes sétálós időt teremtenek. 
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SZEPTEMBER 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Szeptemberben és októberban a meleg fokozatosan csökken Hanoi környékén és a Vörös folyó 
deltavidékén. Az augusztusi 30C°körüli meleg november elejére eléri a “téli 30C°körüli értéket. Az őszi 
időjárásra jellemzően megnövekszik a záporok valószínűsége is, főleg a reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, és most már a korábbi magas 
hőmérséklet éa páratartalom is csökken, szinte semi nem zavaja meg a programokat, de szeptemberben  
még oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi időjárás előjelzés a 
mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséglet a hajózáshoz. A hőmérséklet ilyenkor már inkább az Azori 
szigetekre emlékeztet, bár a záporok néha megnehezíthetik a parti programokat. 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéken is a hőmérséklet csökken, a magasságtól függően 20-30C°körüli napi 
csúcshőmérséklettel.  Itt  június és szeptember között érik a rizs, ezért ez az igazán szépséges időszak 
Sapa környékén.  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban kezdenek hűvösödni. A napközbeni időjárás száraz, 
napsütéses, meleg és kellemes, Estére ismét lehűl kicsit az idő, ami szintén kellemes környezet az esti 
programokhoz. Azonban az általános jóidőt a kezdődő esős évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás szeptemberben változó, gyakran válhat viharossá is. A napi 
csúcshőmérséklet már  25C° fölött várható és a  mediterrán vidékeket idézi. Lassan beindul az őszi esős 
évszak is, ezért  gyakrabban fordulhatnak elő  könnyű záporok is a hónap folyamán. 

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik nem a forró homokot, hanem a kellemes 
tengerparti pihenést szeretik, a mediterránhoz kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan 
az időjárás, mint az Azori szigeteken összel.  
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- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap, de fel kell 
készülni a hirtelen záporokra-zivatarokra is.  

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt éjszakánként néha már fagyhat. Az időjárás 
erősen őszies és sok a hirtelen zápor is.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerése lehetséges ebben a hónapban is, a gyalogos 
természetjárásnál azonban nagyon oda kell figyelni a napi időjárás előjelzésre. A táj továbbra is 
gyönyőrú ilyenkor is, mert a záporok miatt a természert harsogóan zöld, minden virágzik. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Ebben az időszakban sok lehet a csapadék délen. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti 
időszakokra korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már magas, a déli 
maximum mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, 
ragyogóan kék. Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez az őaz eleji időszak a nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

- A hőmérzéklet azonban már trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján, 
de szeptember is nagyon kedvelt hónap.  

- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 
időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. Szeptemberben is jó az idő, bár a a páratartalom magas és 
gyakran vannak záporok (főleg alkonyatkor).  
 

- Phu Quoc: 
- Június és október között elég sok csapadékot kap a sziget. Ennek ellenére szeptember is jó időszak 

sziget  meglátogatására.  Az időjárás szinte minden hónapban igazán trópusi, de az állandóan járó 
tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C° körüli a nyári 
hónapokban. . Egyre ritkábbak az itteni esős évszakot jellemző  záporok, és már csk alkonyatkor. De 
ezek is hűsítik a levegőtm estére nagyon kellemes sétálós időt teremtenek. 
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OKTÓBER 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Szeptemberben és októberban a meleg fokozatosan csökken Hanoi környékén és a Vörös folyó 
deltavidékén. Az augusztusi 30C°körüli meleg november elejére eléri a “téli 20C° körüli értéket. Az őszi 
időjárásra jellemzően megnövekszik a záporok valószínűsége is, főleg a reggeli és az esti órákban. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, és most már a korábbi magas 
hőmérséklet és a páratartalom is csökken, szinte semi nem zavaja meg a programokat, de októberben   
még oda kell figyelni a folyadék utánpótlásra és a szervezésnél legfőképpen a napi időjárás előjelzés a 
mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséglet a hajózáshoz. A hőmérséklet ilyenkor már inkább az Azori 
szigetekre emlékeztet, bár a záporok néha megnehezíthetik a parti programokat. 

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéken is a hőmérséklet csökken, a magasságtól függően 20-25C°körüli napi 
csúcshőmérséklettel.  Az éppen aktuális időjárástól függően a rizsaratás vagy  talajelőkészítés hónapja 
ez, ezért ez az igazán szépséges időszak Sapa környékén.  

- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már hűvösek, néha hajnali talajmenti fagy is 
előfodulhat. A napközbeni időjárás azonban száraz, napsütéses, meleg és kellemes, Estére ismét lehűl  
az idő, ami szintén kellemes környezet az esti programokhoz. Azonban az általános jóidőt az esős 
évszak záporai megzavarhatják. 

- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 
kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot. október és november a hajdina virágzás időszaka, a virágba boruló 
hegyoldalak szépsége szinte leírhatatlan.  

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás október elején még változó, néha viharossá is válhat. A napi 
csúcshómérséklet már  25C° körül várható és a  mediterrán vidékeket idézi. Gyakrabban fordulhatnak 
elő  könnyű záporok is a hónap folyamán. 

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik nem a horró homokot, hanem a kellemes 
tengerparti pihenést szeretik, a mediterránhoz kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan 
az időjárás, mint az Azori szigeteken összel.  
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- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák is lehetségesek, de fel kell készülni a hirtelen záporokra-
zivatarokra is.  

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt éjszakánként néha már fagyhat. Az időjárás 
erősen őszies és sok a hirtelen zápor is.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerése lehetséges ebben a hónapban is, a gyalogos 
természetjárásnál azonban nagyon oda kell figyelni a napi időjárás előjelzésre. A táj továbbra is 
gyönyőrú ilyenkor is, mert a záporok miatt a természert harsogóan zöld, minden virágzik. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Ebben az időszakban sok lehet a csapadék délen. Az esők azonban főleg az alkonyati-koraesti 
időszakokra korlátozódnak, nem igazán zavarják a napi programokat. A hőmérséklet már magas, a déli 
maximum mindig meghaladja a 30C°fokot. Napközben az ég – az esetleges eső kivételével - tiszta, 
ragyogóan kék. Az esti lehülés után  az éjszakák kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egy észak-afrikai tengerparton.  

- Ez az öszi időszak a nagyon jó a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

- A hőmérzéklet azonban már trópusi, ezért oda kell figyelni a folyadékbevitelre. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján, 
de október is nagyon kedvelt hónap.  

- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 
időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél. októberben is jó az idő, bár a a páratartalom magas és 
gyakran vannak záporok (főleg alkonyatkor).  
 

- Phu Quoc: 
- Június és október között elég sok csapadékot kap a sziget. Ennek ellenére október is jó időszak sziget  

meglátogatására.  Az időjárás szinte minden hónapban igazán trópusi, de az állandóan járó tengeri szél 
nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 25C° körüli a nyári hónapokban. . Egyre 
ritkábbak az itteni esős évszakot jellemző  záporok, és már csak alkonyatkor. De ezek is hűsítik a 
levegőtm estére nagyon kellemes sétálós időt teremtenek. 
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NOVEMBER 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Szeptemberben és októberben a meleg fokozatosan csökken Hanoi környékén és a Vörös folyó 
deltavidékén. Az augusztusi 30C°körüli meleg november elejére eléri a “téli 20C° körüli értéket. Az 
“téli” időjárásra jellemzően lecsökken a záporok valószínűsége is, Ha vannak, akkor is főleg azaz esti 
órákban várhatók. 

- Továbbra is jó az idő a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz, és most már a korábbi magas 
hőmérséklet és a páratartalom is eltűnik, szinte semi nem zavaja meg a programokat és a szervezésnél 
legfőképpen a napi időjárás előjelzés a mérvadó.   

- A Halong öbölben tökéletes a hőmérséklet a hajózáshoz, este hűvös, nap közben 20C°körül várható. 

 

- Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  
- Az északi hegyvidéken is a hőmérséklet csökken, a magasságtól függően 20C°körüli napi 

csúcshőmérséklettel.   
- Az északi hegyvidéki éjszakák ebben a hónapban már hűvösek, néha fagy is előfodulhat. A napközbeni 

időjárás azonban száraz, napsütéses és kellemes, Estére ismét lehűl  az idő. 
- A természet kivirágzik ilyenkor, ezért ez az időszak nagyon jó a természetjáráshoz, hegyi 

kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű sétákhoz. Az esetleg előforduló záporok miatt azért 
vigyünk magunkkal esőkabátot.  

 

- Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás novemberben néha viharossá is válhat. A napi csúcshőmérséklet már 
csak 22-25C° körül várható és az észak-mediterrán vidékeket idézi. Gyakrabban fordulhatnak elő  
könnyű záporok is a hónap folyamán. 

- Remek időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a kellemes tengerparti pihenést szeretik, a 
mediterránhoz hasonló kellemes hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  Olyan az időjárás, mint az 
Azori szigeteken vagy Észak-Afarika partjain télen.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közép-
vietnami felvidékre vezető több napos túrák is lehetségesek, de fel kell készülni a hirtelen záporokra-
zivatarokra és az éjszakai lehülésekre is.  
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Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése miatt éjszakánként néha már fagyhat. Novemberben és 
novemberben az időjárás tiszta, napos, alig várható eső.    

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismeréssére tökéletes ez az isőszak. Igazi koraőszi 
kirándulóidő van. A gyalogos természetjárásnál azonban nagyon oda kell figyelni a napi időjárás 
előjelzésre. A táj továbbra is gyönyőrú ilyenkor is, mert a korábbi hónapok záporai miatt a természert 
harsogóan zöld, minden virágzik. 

Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi minh City környékén. Ezért november szintén az egyik legkellemesebb hónap ezen a 
vidéken. 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék. Az esték kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egyí mediterrán tengerparton. 

-  Ez a tél eleji időszak a legjobb a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- November az átmeneti hónap az esős és a száraz évszak között. Csökken a záporok valószínűsége és a 
hónap végére meg is szűnnek. November is jó időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az 
időjárás igazi trópusi, de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger 
hőmérséklete 25C° körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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DECEMBER 

Észak-Vietnam 

Hanoi, Ninh Binh és a Halong öböl:  

- Száraz, napos időjárás kék éggel, de nem túl magas hőmérséklettel. Átlag hőmérséklet:  18-20C° 
-  Ideális időszak a városnézésekhez, Hanoi környéki kirándulásokhoz.   
- A Halong öbölben az esték és a hajnalok hűvösek.  

Sapa, Ha Giang, Cao Bang, Ba Be Nemzeti Park és Lang Son:  

- Az északi hegyvidéki éjszakák gyakran fagyosak ebben az időszakban, amit száraz, napsütéses és 
kellemes nappalok követnek. Estére ismét lehűl az idő, éjszaka gyakran fagypont alatti a hőmérséklet. 

-  Ideális időszak ez a természetjáráshoz, hegyi kirándulásokhoz, a völgyek falvai közötti könnyű 
sétákhoz. 

Közép-Vietnám 

Phong Nha Nemzeti Park, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Hoi An, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang:  

- Közép-Vietnamban az időjárás nagyon kellemes decemberben is. A középhőmérséklet 23C°körül alakul. 
A korábbi hónapokat jellemző esős időszaknak vége, de decemberben is előfordulhatnak esők, főleg 
könnyű záporok.  

- Ideális időszak ez a tengerparti nyaralásra azoknak, akik a Kanári szigetekhez hasonló kellemes 
hőmérsékletű nyaralóhelyeket kedvelik.  

- Azok számára, akik a kirándulásokat, városnézéseket kedvelik, szintén remek ez hónap. A közpép-
vietnami felföldre vezető több napos túrák népszerű indulási időpontja is ez a hónap.  

Dalat:  

- A város 1400 méteres tengerszint feletti fekvése előfordulhatnak éjszakai fagyok is. Az időjárás 
rendkívül kellemes néha egy kis könnyű esővel fűszerezve.   

- A város és azt környező dombos-tavas vidék megismerésének, a gyalogos természetjárásnak ez az egyik 
legjobb és legszebb időszaka. 
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Dél-Vietnám 

Ho Chi Minh City és a Mekong Delta: 

- Novembertől márciusig tart a rengeteg napsütéssel és még elviselhetően meleg időjárással jellemezhető 
nyár Ho Chi minh City környékén. Ezért december szintén az egyik legkellemesebb hónap ezen a 
vidéken. 

-  Napközben az ég tiszta, ragyogóan kék. Az esték kellemesen melegek, a viszonylag magas páratartalom 
miatt olyan az érzet, mint egy mediterrán tengerparton. 

-  Ez a nyári időszak a legjobb a Mekong Delta hajós kirándulásokhoz és a városból induló 
kirándulásokhoz (Cu Chi alagutak, Vung Tau, Can Tho,  és a deltavidék városai és falvai. 

Mui Ne: 

- November és április között tökéletes az időjárás a tengerparti üdülésre Dél-Vietnam tengerparti sávján.  
- Ennek az üdülő övezetnek a közepén fekszik Mui Ne.  Időjárása a Dél-Mediterrán üdülőhelyek nyári 

időjárásához hasonlítható, azzal az eltéréssel, hogy itt ritka az "emberpusztító "dög meleg", mert a Dél-
Kínai tenger felől mindig jár a hűsítő szél.  

Phu Quoc: 

- December különösen jó időszak ennek a trópusi szigetnek a meglátogatására.  Az időjárás igazi trópusi, 
de az állandóan járó tengeri szél nagyon kellemes körülményeket teremt. A tenger hőmérséklete 28C° 
körüli. Néha könnyű záporok is hűsítik a levegőt. 
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SZABD MAGADRA VIETNAMOT! 
 

Jó. Idáig már eljutottunk, de még sehol egy tanács arról, hova és mikor!!!!! 

Kedves Olvasó! 

Ilyet mi soha sem fogunk mondani vagy tanácsolni. 
Igyekeztünk részletesen leírni az ország legszebb helyeinek 
időjárását olyan részletességgel, ahogy csak tudtuk. DE, 
többször hangsúlyoztuk, nem vagyunk időjósok és nem is 
akarjuk félrevezetni az olvasót mindenféle "Mikor a legjobb" 
típusú mekkmesteres tanácsokkal. mindenki találhat magának 
bőven ilyen egy hét Vietnam után profi utazásszervezéseket 
ajánlgató helyi magyarokat az Interneten.. 

Mi inkább csak beengedjük a spájzba. Polcainkon minden 
ízlése szerinti ínyencséget megtalál. Északról délre haladva 
leírjuk most az általunk javasolt programokat az egyes 
régiókhoz, területekhez illesztve.  

 

 

 

 

De csak röviden. A részletek, több mint ezer oldal részletes leírás és program van az még éléskamrában. Ezek a 
katalógus képekre kattintva letölthetők.  

További vagy egy tucat leírás, árlista található még  és honlapunk információs könyvtárában Vietnamról, 
Kambodzsáról, Laoszról, Thaiföldről, Mianmarról és még Hong Kong-ról is. Látogassa meg és csemegézzen 
belőlük itt: 

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

 

És most lássuk a rövid vietnami leírásokat...   
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ÉSZAKVIETNAM I PROGRAMOK 
 

Sapa hegyi törzsek által lakott vidéke Lao Cai tartományban fekszik, 
350 km-re Hanoitól, közel a kínai határhoz. A területet a Himalája 
keleti nyúlványai és a 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.  
 

Észak-Vietmam csodálatos vidékeit bemutató programjaink a térség 
kevésbé ismert, de cserébe legszebb vidékeire viszi el: Ha Giangba, 
ami az egyik legszebb tája a trópusi hegyvidékeknek. Megmutatjuk a 
Dong Van-i Global Rock Plató mesébe illő, sziklás vidékeit; a csodás 
Ban Gioc vízesést, a Ba Be tó elképesztő látványát a tavat körülvevő 
őserdeivel együtt; a szinte fűggőleges sziklafalakra kapaszkodó 
teraszos rizsföldeket.  Elmegyünk a hegyoldalakba vágott és 
szurdokok szélén kanyargó hegyi utak mentén szétszórtan fekvő 
évszázados kis törzsi falvakba, ahol a villanyvilágítás még mindig 
gonosz varázslatnak számít. Csodás napokat töltünk el Vietnam 

hegyi törzsei  közt, ahol még mindig a kedvesség, az egyszerű de dolgos és tisztes élet számít; ahol a törzsi 
kultúra a mai napig is érintetlenül megmaradt. És még rengeteg olyan dolgot, amit a modern világ máshol már 
gyökerestül kiirtott… 
 

Sapa és környéke, Észak-Vietnam hegyvidékei 
hihetetlen mennyiségű és elmondhatatlan szépségű 
látnivalót kínál. A környékre induló programjaink 
részletes leírása  az alábbi katalógusokban található  
 
(kattintás a képre…): 
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HANOI ÉS KÖRNYÉKE PROGRAMOK 
 
Hanoi és környéke, a Halong öböl:  Utazásunkat az elbűvölő Hanoiban kezdjük. Bebarangoljuk az óvárost, 

megnézzük a város Indokínában legszebb francia gyarmati építészetét, 
bekukkantunk néhányba a több száz különleges üzlet közül, 
melyekben selyemruhákat, lakkárukat, hímzett ágyneműket, 
bútorokat, bambuszt, konyhai eszközöket, rituális tárgyakat árulnak. 
Résztveszünk a Vízi Bábszínház előadásán, meglátogatunk ősi 
templomokat, múzeumokat, és a többi érdekességet. Egy fantasztikus 
napot és éjszakát töltünk el a gyönyörű Halong - öbölben hajónkon, 
ahol a több ezer, tengerből kinyúló mészkő szirt és a számos barlang 
egy tiszavirág életű, fantasztikus tájat hozott létre. 
 
 

 
 
Ninh Binh – Trang An: Hanoitól dél-nyugat irányában fekszik. Varázsa abban rejlik, hogy a zöldellő táj 

hegyekkel és felhőkkel csomagolja körbe magát. Az égbe magasodó 
csúcsok, a buja rizsföldek, a harapható friss levegő és a smaragdzöld 
erdő teszi ideális helyszínné a tájat arra, hogy közelebb kerüljünk a 
természethez.  Habár a hétköznapokon az őslakosok már nem viselik 
tradicionális ruhájukat, azonban ősi kultúrájukat ápolják és életben 
tartják.  Festői tájaival megnyerő kultúrájával Ninh binh egy kitűnő 
uticél azoknak, akik maguk mögött akarják hagyni a szokványos 
„kirándulások” unalmát és fantasztikus lehetőség azok számára, akik 
nyugodt, boldog napokat  szeretnének szerezni maguknak egy csodás 
természeti környezetben. 

 
 

Hanoi és környéke, a Halong öböl és a cárostól délre elterülő csodálatos 
hegyvidékek hihetetlen mennyiségű és elmondhatatlan szépségű látnivalót kínál. 
A környékre induló programjaink részletes leírása  az alábbi katalógusokban 
található  
 
(kattintás a képre…): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hq@vietnamiut.hu
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/hanoi_es_kornyeke_helyi_programok.pdf


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

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

Te.(Viber)l: +36706239513 
 
 

Mikor menjünk Vietnamba?   38. Oldal 
 

 
KÖZÉPVIETNAMI PROGRAMOK  

 
Phong Nha Ke Bang a barlangi királyság: A nemzeti park Ázsia legrégebbi, kb. 400 millió éves karsztvidéke. 

2003 óta az UNESCO világörökség része. Több mint 300, csodálatos 
szépségű cseppkőbarlang, cukorsüveg alakú mészkőkúpok százai, 
több ezer négyzetkilométer területű egybefüggő, dzsungelborította 
hegyvidék, Magas sziklafalak szűk szurdokok, hegyi folyók és 
patakok, vízesések és a völgyekben fekvő apró falvak és rizsföldek 
jellemzik. Ide visszük el önt pár napra. Hajózunk hegyi folyón és egy 
barlang sötét mélyén, kirándulunk elhagyott völgyekbe és 
meglátogatjuk Ázsia legszebb cseppkőbarlangját is.  
 

Quang Tri provincia és a DMZ: Közép-Vietnam legkeskenyebb, helyenként csak 75km széles tartománya 
Quang Tri. A tenger partjáig lefutó közép-vietnami hegység 
lépcsősen emelkedik a laoszi határ felé. Itt kezdődik a felföldi régió, 
széles platóival, őserdeivel. Az északról délre futó főút a hegyek 
között kanyarog, időnként keresztülvág rizsföldeken, mezőgazdasági 
területeken is. Ahogy dél felé haladunk, elérjük a kettéosztott 
Vietnam súlyos háborújának leggyilkosabb csatái színhelyét a 
demilitarizált övezetet. Ezen keresztül lépünk át az egykori Dél-
Vietnam területéreItt a táj már lankás, lépten-nyomon feltűnnek a 
háború emlékei, csatáinak színhelyei. 

 
 
Közép-Vietnam császárvárosai: Hue, Da Nang Hoi An: Hanoiból Hue-be repülünk, az egykori birodalmi 

fővárosba, Vietnam központi részére. Meglátogatjuk a királysírokat, 
a császári Citadellát és részt veszünk egy hajókiránduláson a Parfüm 
- folyón. Hue-ból  Hoi An ősi városába megyünk, amely egy 
kivételesen jó állapotban fennmaradt példája a 15- 19. századi dél-
kelet-ázsiai kereskedelmi kikötőknek. Az épületek és az utcakép hűen 
tükrözik mind a hazai, mind a külföldi kultúrákat, amelyek 
kombinációjából létrejött ez az egyedülálló örökség. 
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Középvietnami felföld (Central Highlands): A közép-vietnami felföld (Central Plateau) Vietnam egyik 

legérdekesebb természeti formációja. A tengerpartig kifutó közép-
vietnami hegység mészkőhegyei lágyan emelkednek egyre 
magasabbra, ahogy a kambodzsai és a laoszi határ felé haladunk 
nyugati irányban. Ennek a hegységnek lapos, egyre magasabban 
elterülő platói alkotják a felföld vidéket. Nem egy, hanem jó pár 
síkság helyezkedik el egymás mögé lépcsőzve, 500-1000m magasság 
között. Ennek megfelelően a flóra és a fauna is igen változatos. 
Trópusi őserdők, lobhullató vadonok és bozóterdők, örökzöld 
fenyvesek erdők követik egymást. Minden egyes plató növény és 
állatvilága jellegzetes és eltér a többitől. A lapályokon igen intenzív a 

mezőgazdaság. Lakói az itt őshonos, illetve a már több évszázada betelepült törzsek. A különleges etnikai 
gazdagság és a természeti szépségek miatt egyre kedveltebb uticél a felföldi régió. 
 
 
 
 

Középvietnam hatalmas és változatos terület. Van 
egx különleges, a világon egyedülálló része is, a 
Phong Nha Ke Bang, a barlangi nemzeti park. Ezért 
külön katalógust is kapott. 
Középvietnam tengerpartjai, ősi városai és 
hegyvidékei elmondhatatlan szépségű látnivalót 
kínálnak. A környékre induló programjaink 
részletes leírása  az alábbi katalógusokban található  
 
(kattintás a képre…): 
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DÉL-VIETNAMI PROGRAMOK   
 
 
Saigon és a a Mekong Deltavidéke:  Saigon ahogy az itt élők még ma is hívják, hivatalos nevén Ho Chi Minh 

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

 
Nyaralás Vietnam legszebb tengerpartjain és szigatein: Eddigi tapasztalataink alapján, magyar vendégeink 

nyaralási szokásait is figyelembe véve, választottuk ki azokat az 
üdülőhelyeket, szállásokat, amik a legjobban kedveltek körükben és 
jók is.  
 
Igen népszerű szolgáltatásunk ez. Önnek semmi különöset nem kell 
tennie, csak kiválasztani az indulási időpontot, a szállodát, az 
esetleges kiegészítő szolgáltatásokat (pótágy, étkezési opciók – 
félpanzió, teljes panzió – halal, kóser, vegetáriánus, laktóz mentes, 
diabetikus étkezés, gyermekfelügyelet, autó/motor bérlet…).  
 
A többi már a mi dolgunk... Nyaralási csomagjaink mindig 

tartalmazzák az érkezési és elutazási transzfereket a nyaralóhely legközelebbi utazási kapcsolatához (repülőtér, 
vasút állomás, busz-pályaudvar, tengeri vagy folyami kikötő), a helyi programismertetéseket, a szállásfoglalás 
előkészítését és ellenőrzését (amikor megérkezik, már minden rendben van…). 
 

Látszóleg nem sok, az északibb részekhez hasonló 
programot ajánlunk Dél-vietnamban. Azonban ez 
csak a látszat! A Mekong deltavidéke más és  
nagyon eltér Vietnam más részeitől. Itt főleg 
Saigon és környéke programokat ajánluk. És persze 
a Mekong folyó csodáját. A másik katalógus Dél-
Vietnam csodás tengerpartjairól és üdülő szigeteiről 
szól. 
a  
  
 
(kattintás a képre…): 
 
 

mailto:hq@vietnamiut.hu
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/delvietnam_mekongdelta_mekonglolyo.pdf
http://www.vietnamiut.hu/downloadables/vietnaminyaralas.pdf
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