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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"! 

Erre példa ez a rövid program is: Bármelyik vietnami körút javaslatunk Ha Noi programja után beilleszthető 
és a körút folytatható Hue-ben  vagy akár Kambodzsában is a Hue-i látogatás után.   

  

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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 TÖRZSI KALANDPROGRAM A KÖZÉPVIETNAMI FELFÖLDÖN 
 

Egyéni vagy kicsoportos kulturális kirándulás Vietnam egyik legszebb tájára, a köponti felföldre. 
– magyar vagy angol idegenvezetéssel 

 
Ez a rövid kaland program nagyon különleges kombináció. Elviszi önt Közép-Vietnam legszebb és egyben 
legérintetlenebb tájaira. Elviszi önt a felföld hegyi törzsei közé, akik ragaszkodnak hagyományaikhoz és 
mindennapi életük pontosan olyan, mint évszázadokkal ezelőtt. Kalandtúraként azonban olyan lehetőségeket is 
kihasznál, amit egy hagyományos, mindenki által végigpihenhető körutazás sohasem. Vannak benne 
dzsungelösvényeken végigsétált túrák,  hegyi folyókon megélt csónakutak, fonott függőhidakon átkapaszkodó 
gyalogösvények, éjszakák erdei kempingben és törzsi cölöpházakban. Olyan helyre visz el, ami az utolsó Földi 
Paradicsomok egyike. 
 
Mitől kölönleges ez a program? 
 
Helyi idegenvezetőink magyarul remekül beszélő, profi idegenvezetők. Hosszú ideig Magyarországon éltek, itt 
végezték a főiskolát, egyetemet. Ezért nemcsak tökéletesen ismerik hazájukat, de magyar vendégeink 
érdeklődési körét, különleges kívánságait is.   
 
Csoportvezetőink sem egyszerű idegenvezetők. Csapatunk igen különleges tagjai ők. Ők a magyar expatok. 
Magyarok, akik Vietnam -ot választották második hazájuknak. Nem is hagyományos idegenvezetők. Nem abból 
élnek. Van köztük buddhista szerzetes, orvos, egyetemi tanár, sikeres üzletember. Egy dolog köti össze őket. 
Szenvedélyesen szeretik és ismerik azt az országot, ahol élnek. És az a késztetés, hogy ezeket a csodálatos 
helyeket meg is mutassák az érdeklődőknek. Az idegenvezetés velük válik igazán szolgáltatássá. 
 
Ez a program lehetővé teszi, hogy igazi minőséget, keleti kényelmet biztosíthassunk - garantált és 
megfizethető áron - utasainknak. Programunk megmutatja önnek Vietnam egyik igazi rejtett kincsét, a 
középvietnami felföldet. 
• Indulási hely: Hoi An, Vietnam 
• Befejezés: Buon Ma Thout, Vietnam. 
• Csoport létszáma kötetlen, magánútként akár 1 főtől is foglalható. Garantált indulás 4 főtől. 
• Teljes panzió a teljes út során. 
• A máshol csak fakultatívan elérhető programok  programok nagy része beépítésre került. 
• Tökéletes választás a Vietnamot jobban megismerni vágyó, vagy könnyű, de kalandos utat kedvelő 

utazóknak, családoknak, baráti társaságoknak vagy egyéni utazóknak. 
 

Programunk egy igazi modul, könnyű beilleszteni nagyobb vietnami - ázsiai utazásának programjába is! 

Ha nagyobb rugalmasságra vágyik, mint amit egy körút lehetővé tesz: egyénileg is összeállíthatjuk 
vietnami útját, nyaralását. Biztosan egészen különleges javaslataink lesznek. Kérjen árajánlatot! 
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ÁRAK 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 egyeztertés 
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 
 
A program jellemzői, különlegességei: 
 
Programunk során igyekszünk néhány különlegesen szép tájat bemutatni. 
 
 
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.  
 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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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 területére. Itt a táj már lankás, lépten-nyomon feltűnnek a 
háború emlékei, csatáinak színhelyei. 

 

Közép-Vietnam császárvárosa: Hue.  Hue 1804-ben lett a hosszú polgárháborús időszak után egyesült 
Vietnami Császárság fővárosa. Hue a Nguyen dinasztia nemcsak 
politikai, hanem kulturális és vallási központja is volt 1945-ig. Itt 
rengeteg látnivaló közül válogathatunk. Tehetünk egy barangolós 
túrát a Császárvárosban, melynek központja az uralkodók 
székhelye, a Citadella. Megnézhetjük Thai Hoa palota, 80 hatalmas 
faragott gerendával támogatott épületét, a császárváros tágas 
csarnokait. Meglátogathatjuk a Mandarinok Termét és a helyet 
ahol a tiltott Bíbor Város állt egykoron. Egy hangulatos csónakút a 
Parfüm folyón elvisz bennünket a Thien Mu templomhoz, de 
meglátogathatjuk a várost övező hegyek között fekvő királysírokat 
is. Esti programként  a folyóparti sétányt a „külföldiek városrészét”,  

Hue esti szórakozó negyedének központját kereshetjük fel. 
 
 
A BARLANGI KIRÁLYSÁG ÉS QUANG TRI  
 
Rövid útiprogramleírás: 
 

1. nap: DONG HOI – PHONG NHA  
2. nap: PHONG NHA KE BANG - barlangtúrák 
3. nap: PHONG NHA – QUANG TRI – HUE 
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Részletes utiprogram: 
 
 

1. nap: Dong Hoi - Phong Nha (Étkezés: /L/ – szállás: Phong Nha) 
 

Délelótt várjuk önt Dong Hoi-ban a repülótéren vagy a 
pályaudvaron, vagy a busz terminálnál. bárhol, ahova megérkezik.. 
Transzfer a Phong Nha Ke Bang Nemzeti Park, a Barlangi 
Királyság központjába. Délutáni mountainbike kirándulás a 
parkban, gyönyörú tájakon. Egy rizsbor termelő falu 
meglátogatásával vagy az évszaknak megfelelő más programmal.  
A táj Vietnam legérintetlenebb, legtisztább része. Igazi időutazás a 
multba.  Este szabadidő és vacsora lehetőség a vendégfogadó 
családnál vagy a faluban. 

 

 
2. nap: Phong Nha (Étkezés: B/L/ – szállás: Phong Nha) 

 
Ez a nap a természetről és a barlangokról szól. Reggel elindulunk a 
nemzeti park felfedezésére. Csónakba szállunk és kb. félórás 
csónakutat teszünk a folyón, fantasztikus sziklaformációk között. A 
barlang szájához megérkezve beevezünk a mai nap első 
barlangjába a Phong Nha izgalmas földalatti világába. Ez volt az 
első vizes barlang, amit megnyitottak a közönségelőtt pár évvel 
ezelőtt, de máig is az egyik legnépszerűbb látványossága a 
környéknek.  A barlang mélyén kiszállunk a csónakból és gyalog 
térünk vissza a barlang szájához, csodálatos cseppkő oszlopok 

között haladva. A folyón térünk vissza kiindulási pontunkra, ahol megebédelünk. 

 Ebéd után autóval folytatjuk utunkat, hogy eljussunk a Paradise 
barlang bejáratához, a mai nap másik feladatának megkezdéséhez. 
Ez nem más, mint Ázsia legszebb szárasz cseppkőbarlangjának 
felfedezése, gyalog. Fapallókból összeállított ösvényeken 
fedezhetjül fel a világ egyik legszebb barlangának tartott földalatti 
csodavilág első kilométereit. A túléló túra után visszatérünk a 
szállásra.  És pihenünk… 
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3. nap: Phong Nha - Hue (Étkezés: B/L/ – szállás: Hue) 

Reggeli után elindulunk Hue-ba az egyik legszebb vietnami 
tartomány Quang Tri keskeny útjain, mesébe illő tájain keresztül. 
Rizsföldek között, osztrigatermelő lagunák mellett, kis falvakon 
keresztül, az egykori Demilitarizált Zóna létesítményei közt 
haladva érünk el uticélunkhoz, Hue szép és barátságos városához.  
 
Hue 1804-ben lett a hosszú polgárháborús időszak után egyesült 
Vietnami Császárság fővárosa. Hue a Nguyen dinasztia nemcsak 
politikai, hanem kulturális és vallási központja is volt 1945-ig.  
 
 
 

 
Szállásaink a program során: 
 
Hely Szállás 
Phong Nha Jungle Boss Vendégház 
 
A program ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások 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 megendelt 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 KÖRÚT 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.  
 
Elsó részlet  és fizetési feltételek: 
A teljes ár 30%-a a körút megrendelésekor – első részletként - beleértve a választott kiegészítések költségét is. 
A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 30. napig. 
 

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik.  
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A BARLANGI KIRÁLYSÁG ÉS AZ ELHAGYOTT VÖLGY – KALANDPROGRAM 
 
Rövid útiprogramleírás: 
 

1. nap: DONG HOI – PHONG NHA  
2. nap: PHONG NHA KE BANG – barlangtúrák 
3. nap: PHONG NHA KE BANG – az elhagyott völgy 
4. nap: PHONG NHA – QUANG TRI – HUE 

Részletes utiprogram: 
 
 

1. 1ap: Dong Hoi - Phong Nha (Étkezés: /L/ – szállás: Phong Nha) 
 

Délelőtt várjuk önt Dong Hoi-ban a repülőtéren vagy a 
pályaudvaron, vagy a busz terminálnál. bárhol, ahova megérkezik.. 
Transzfer a Phong Nha Ke Bang Nemzeti Park, a Barlangi 
Királyság központjába. Délutáni mountainbike kirándulás a 
parkban, gyönyörú tájakon. Egy rizsbor termelő falu 
meglátogatásával vagy az évszaknak megfelelő más programmal.  
A táj Vietnam legérintetlenebb, legtisztább része. Igazi időutazás a 
multba.  Este szabadidő és vacsora lehetőség a vendégfogadó 
családnál vagy a faluban. 

 

 
2. nap: Phong Nha Ke Bang – barlangtúrák (Étkezés: B/L/ – szállás: Phong Nha) 

 
Ez a nap a természetről és a barlangokról szól. Reggel elindulunk a 
nemzeti park felfedezésére. Csónakba szállunk és kb. félórás 
csónakutat teszünk a folyón, fantasztikus sziklaformációk között. A 
barlang szájához megérkezve beevezünk a mai nap első 
barlangjába a Phong Nha izgalmas földalatti világába. Ez volt az 
első vizes barlang, amit megnyitottak a közönségelőtt pár évvel 
ezelőtt, de máig is az egyik legnépszerűbb látványossága a 
környéknek.  A barlang mélyén kiszállunk a csónakból és gyalog 
térünk vissza a barlang szájához, csodálatos cseppkő oszlopok 

között haladva. A folyón térünk vissza kiindulási pontunkra, ahol megebédelünk. 
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 Ebéd után autóval folytatjuk utunkat, hogy eljussunk a Paradise 
barlang bejáratához, a mai nap másik feladatának megkezdéséhez. 
Ez nem más, mint Ázsia legszebb szárasz cseppkőbarlangjának 
felfedezése, gyalog. Fapallókból összeállított ösvényeken 
fedezhetjül fel a világ egyik legszebb barlangjának tartott földalatti 
csodavilág első kilométereit. A túléló túra után visszatérünk a 
szállásra.  És pihenünk… 
 
 
 

 
 

3. nap: Phong Nha Ke Bang – az elhagyott völgy  (Étkezés: B/L/ – szállás: Phong Nha) 
 

Mai, egész napos kirándulásunk a nemzeti park legtávolabbi  
sarkába vezet. Érinti a Ho Chi Minh ösvény egy szakaszát is. 
Végcélja az Elhagyott Völgy, melynek szépségét nem igen lehet 
leírni. Indulás után elhagyatott dzsungel ösvényeken végigmenve 
jutunk el az első pontjáig a Sötét Barlang  (Dark Cave) egy, a 
turisták által nem látogatott bejáratáig.  Be is megyünk, és egy 
kb. 1 órás túrát teszünk a barlang izgalmas világában.   

 
 
 
 

 A barlangtúra befejezése után visszatérünk a dzsungelbe.  Az 
őserdő fái között kanyargó ösvényen érjük el a programunk 
második csodáját a Hang E barlang lélegzetelállító szépségű 
bejáratát. Ez a nemzeti park egyik legszebb látványossága. A 
délelőtti barangolás után itt telepszünk le egy BBQ ebédre a 
barlang bejáratában és egy jó kis fürdőzésre egy barlangi forrás 
által táplált kis tóban. Innen a Ho Chi Minh ösvény mentén 
haladunk tovább a völgy belsejébe, túránk 
végpontjához.  Naplementekor érünk vissza a vendégházhoz. 

Figyelem! Ez a program egy 12km hosszú dzsungel barangolást tartalmaz. Nem megerőltető, de nem árt 
fittnek lenni hozzá... 
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A barlangi királyság – Phong Nha Ke Bang 2017-2018  9. Oldal 
 

4. nap: Phong Nha - Hue (Étkezés: B/L/ – szállás: Hue) 

Reggeli után elindulunk Hue-ba az egyik legszebb vietnami 
tartomány Quang Tri keskeny útjain, mesébe illő tájain keresztül. 
Rizsföldek között, osztrigatermelő lagunák mellett, kis falvakon 
keresztül, az egykori Demilitarizált Zóna létesítményei közt 
haladva érünk el uticélunkhoz, Hue a szép és barátságos városához.  
 
Hue 1804-ben lett a hosszú polgárháborús időszak után egyesült 
Vietnami Császárság fővárosa. Hue a Nguyen dinasztia nemcsak 
politikai, hanem kulturális és vallási központja is volt 1945-ig.  
 
 
 

 
Szállásaink a program során: 
 
Hely Szállás 
Phong Nha Jungle Boss Vendégház 
 
A program ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások 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 megendelt 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 KÖRÚT 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.  
 
Elsó részlet  és fizetési feltételek: 
A teljes ár 30%-a a körút megrendelésekor – első részletként - beleértve a választott kiegészítések költségét is. 
A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 30. napig. 
 

Megjegyzés: Az átutalási költségek a befizetőt terhelik. 
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