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  1. Oldal 
 

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 kibővítsük 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 kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról, 
hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu 
 
Ez az anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként 
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.   

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

 Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint 
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei kulturális 
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik 
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is 
beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és 
modulok "beszúrhatók"! ÉS egy különleges lehetőségről, amiról ez az ismertető szól…    

Vietnam kamerával csomagunk: A többihez hasonló útvonalakon haladó, de különleges összeállítású 
programok. A cél, fotós utasainknak bemutatni Vietnam természeti és kulturális csodáit. Ezért aztán, bár 
az útvonal adott, a tényleges napi programok az évszak, az időjárás, a vidék népi ünnepei, a helyi 
fesztiválok lehetőségeihez igazodnak. És ami a legfontosabb, fotós barátaink igényeihez! Nincs kötött napi 
program, a jó témáknál annyit időzünk, amennyi szükséges. 

 Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnami anyagaink, 
napra készen, itt találhatók: 

http://www.vietnamiut.hu 
 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
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ÉS EZ MÉG CSAK AZ ELSŐ VERZIÓ…  
 
Fotós programjaink folyamatos fejlesztés alatt vannak. Hamarosan további 8-10, speciális témákkal illetve 
egyes tájegységekkel részletesen foglalkozó programunk kéatül el. Ezeket folyamatosan adjuk hozzá ehhez az 
anyaghoz. Érdemes gyakrabban megnézni a honlapon!  
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MI AZ, HOGY: „FOTÓSOKNAK”? 
 
Vietnam fotós szempontból igazi kincs. Akár természetfotós az ember, akár az ázsiai kultúra érdekli, akár az 
épületfotózás, akár az életképek, akár az eldugott és többszáz éves falvak, hegyi törzsek, a tenger érdekli, itt 
minden megtalálható.  És ez a lista szinte vég nélkül folytatható lenne még. 
A probléma csak annyi, hogy az igazán jó témák megtalálása a világ végén nem egyszerű, mert ehhez sok idő és 
helyismeret szükséges. Éppen ott és akkor kell exponálni, amikor az a legjobb, a legtökéletesebb. 
Valami ilyet szeretnénk nyújtani azoknak, akik nem csak egy trópusi nyaralásra vágynak, hanem szívesen 
áldoznak fotós szenvedélyüknek is.    
 
 
MI AZ, HOGY: „TERMÉSZETFOTÓSOKNAK”? 
 
Vietnami fotós programjaink egyetlen problémája a változatosság. Ezeken minden lencsevégre kapni érdemes 
téma előkerülhet. És ez az igazi probléma. Olyan utat összeállítani, ami mindenkinek megfelel.  
Ez persze lehetetlen, ezért szét is szedtük ezeket témák szerint. Az itt leírt út a természetfotósoknak szól. Ezért 
kiszedtük belőlük a városok, a történelem, a modern világ helyszíneit, képeit. Csak annyi maradt ezekből, ami 
tényleg nem volt kiírtható. Esténként csak meg kell szállni valahol… De, itt is úgy raktuk össze a dolgot, hogy a 
szállások mindig valami kicsi és nagyon érdekes faluban, városkában legyenek. Vagy, ami elkerülhetetlen, egy 
hajón a Halong öböl vizén. 
   
 
MIÉRT VELÜNK? 
 
Fotós útjaink igazi „bennfentes”, fotós-kulturális utak. Magyar csoportvezetőnk sem hagyományos 
értelembenvett idegenvezető. Gyermekkora óta lelkes híve, kutatója Ázsia kultúrájának és történelmének. 1985 
óta járja Ázsiát és nem turistaként. Hosszú éveket töltött el utunk állomásain és jelenleg is Ázsiában él, már egy 
évtizede.  Buddhista szerzetesként igazán jó ismeri Vietnam kultúráját, történelmét és mai életét.  Ráadásul 
gyermekkora óta fotózik, és nem is rosszul. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, 
életre szóló élményt tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire egy utazási iroda nem képes.  
Még valami, amit gátlástalanul ki is használunk. Mi bejutunk olyan helykre is, ahova turista sohasem juthat be. 
De még a helyi lakosok sem. Ezek az igazi forrásai az egyszeri és megismételhetetlen fotózási lehetőségeknek. 
Ezek a javaslatok nem fix körutak, eszi-nem eszi alapon. Csak témavázlatok, amiket közösen töltünk ki 
tartalommal. Azzal ami az Ön kedvenc témája, és ami a látogatás időpontjában a legszebb. 
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VIETNAM KINCSEI KÖRÚT FOTÓSOKNAK 

 

 
Ez a programunk a bevezető vietnami körút, a Vietnam kincsei fotósoknak felturbózott változata. A körút során 
”végigmegyünk” a szokásos “must see” látnivalókon (Hanoi, Halong öböl, Trang An, Hue, Danang, Hoi 
An, Ho Chi Minh City, Ben Tre, Mekong delta, Can Tho), de mindig lesz időnk, hogy megálljunk olyan 
helyeken, megmutassunk olyan látnivalókat, Vietnam igazi érdekességeit, amiket egy társas utazáson lévő 
turista soha sem láthat, és amik az ország igazi kincsei.  

A turbózás azonban azt is jelenti, hogy minden nap beletesszük azokat az érdekességeket, helyi programokat 
fesztiválokat és rettenetesen szép helyeket, ami megdobogtathatja az igazi fotós szívét. Azokon a helyeken, 
amik ilyen szívroham közeliek, addig maradunk, amíg csak lehet. mindenki kiélheti fotós hajlamait. Igazából 
csak az korlátoz a napi programban, hogy, a napi út végén valahol van egy előre foglalt szállás. 
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Részletes program: 
 

1. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban 
 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére (Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk 
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében 
szabadprogram.  Hanoi éjszakai élet megtekintése. 
 
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó 
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy jó 
kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenését egy kis kávéház 
teraszán. 
 

 
Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   
 

 
2. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban 
 

Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb 
látnivalóihoz vezet.  
 
Délelőtti programunk a Temple of Literature, Szépművészeti múzeum, a 
Nyugati tó és a szerelmesek utcája (Thanh Nien), a Tran Quoc Pagoda. 
 
 
 
 

 
Hanoi városnéző programunkban lecseréltük a délelőtti szabvány programot egy igazi ínyencségre. Ez a 
Temple of Literature. Formagazdagsága, színei, kertjének buja gazdagsága, szobrainak formavilága a reggeli, 
oldalról beeső fényben a legszebbek, legplasztikusabbak. Ilyenkor a levegő is tiszta (még nem telítődik párával), 
ezért ilyenkor érdemes itt pár órát eltölteni.  
 

Délutáni programunk több híres helyre is elvisz.  
 
Elsőként az Etnológiai Múzeumot látogatjuk meg, majd egy órás sétát 
teszünk Hanoi óvárosában és meglátogatjuk a Hoan Kiem tavat. 
Délutáni programunk a híres Vízi Bábszínház (Thang Long Water 
Puppet show) műsorával zárul. Este fakultatív programjaink közül lehet 
választani. 
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A Hoan Kiem tó parkja délután a legszebb. Igaz, hogy a nap magasan jár, de a növényzet, a tó, a kis hidak, 
pagodák fényképezéséhez ez egy nagyon jó időszak, mert a növényzeten átsütő nap színvilága, a fény-árnyék 
kontrasztok ilyenkor tombolnak igazán. Az kora esti (naplemente utáni) vizibábszinházi előadás fotózása (a 
viziszínpad különleges formái, színei, csillogó fényjátékok a vizen, a bábukon, a szereplőkön igazán különleges.)  
 
 

3. nap: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board 
 

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat Halong Bay felé. Az út a 
Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein 
keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban 
megérkezünk Halong City mólójához, ahol pár check-in formalitás után 
felszállhatunk a hajóra.  Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják az 
ebédünket. Délután városlátogatások, egyéb szórakozási lehetőségek 
közül választhatunk. (a hajó útvonalától függően), vagy csak élvezzünk a 
pihenést, a hajóút által nyújtott csodálatos panorámát a fedélzeten.  
 

 
A Vörös folyó deltáján átvezető út fotós szempontból igazán különleges. Itt a gyors transzferutat cseréltük le egy 
fotós vadászkörútra. Megállunk néhány olyan kilátóponton, kis faluban, ami tökéletes helyszín. Ráadásul 
visszafelé is ugynezen az úton jövünk, csak délután. Így lehetőség van a reggeli és a délutáni fények 
kihasználására is. Sokan az odafelé úton csak magukba szívják a látványt és visszafelé örökítik meg, amit 
kitaláltak. Ez nem gond, mert ha megtudjuk, mi lenne a vezértéma a visszaúton, ott állunk meg és töltünk el 
megfelelő időt.   
 

 
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a karsztképződmények 
között.  A vacsorát a hajón szolgálják fel, az éjszakát a Halong - öbölben, a 
hajón töltjük. 
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4. nap: Halong Bay Cruise – Hanoi  
 

Élvezze a reggel frissességét az öböl közepén, ahogy a felkelő nap beteríti 
Halongot, felszolgálják a reggelit (néhány hajón brunch-ot), míg a hajó a 
csodálatos sziklaalakzatok között cirkál és lassan halad a kikötő felé. 
Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba, a hotelba. Szabadidő, az 
éjszakát a hanoi szállodában töltjük. 
 
 
 
 

 
Az hiszem, erről a hajóutról – fotós szempontból – nem sokat kell előre elmondani. A világ egyik legszebb 
tengeri karszt sziget világában bolyongó hajó, a csodálatos naplemente és napfelkelte ígérete mindent elmond.   
 

5. nap: Hanoi - Hue  

Transzfer a repülőtérre, majd átrepülünk Hue-ba, a szép és barátságos 
városba. melyet 1802-ben alapítottak, mint az egyesült Vietnam fővárosát. 
Hue a Nguyen dinasztia nemcsak politikai, hanem kulturális és vallási 
központja is volt 1945-ig. Érkezéskor idegenvezetőnk fogad minket, majd 
transzfer a hotelbe. Délután egy barangolós túrát teszünk a 19. század 
elején épült Császárvárosban, melynek központja az uralkodók székhelye, 
a Citadella. Megnézzük a Thai Hoa palota, 80 hatalmas faragott 
gerendával támogatott épületét, tágas csarnokait. Meglátogatjuk a 
Mandarinok Termét és a helyet, ahol a tiltott bíbor város állt egykoron. Az 

éjszakát Hue-ben töltjük. 
 
Itt a fő téma a történelem, az építészet. A templomok belső ősi világa, festmények, drapériák, szobrok csillogó 
lakk és arany színvilága vezet végig a délután és a koraeste fényeivel igencsak jó témákat szolgáltat. Az esti 
barangolás során, Hanoi-hoz hasonlóan, de sokkal koncentráltabban „lőhetjük” le az éjszakai élet mozzanatait.  
 

6. nap. Hue – Danang – Hoian  

A szállodai reggeli után egy privát hajókázásra invitáljuk Önöket egy 
hagyományos, bambusz hajóval a romantikus Parfüm - folyón. Ősi 
főváros lévén, Hue-t ősi császársírok veszik körül, és néhányukhoz ma 
látogatást is teszünk. A bájos hölgy Pagoda (Thien Mu Pagoda) lesz a 
nap első állomása. Majd folytatjuk utunkat a folyó mentén Minh Mang 
királyi sírhelye felé, aki a Nguyen dinasztia második császára volt és 
1841-ig uralkodott. A sírhely ötvözi a hagyományos építészetet a 
varázslatos természeti elemekkel, és 40 csodálatos építményből áll 
(paloták, templomok és pavilonok). 
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A délelőtti csónakút során szinte minden téma előkerül, amit egy trópusi folyó partján, a forgalmas vizi út 
csónakjairól, hajóiról - és főleg az emberekről - fotózni lehet. Mindehhez a délelőtti alacsony napjárás remek 
kontrasztokat adó fénye járul. Az út során meglátogatott templomok, sírhelyek szintén nagyon „fotogének”.  
 

Délután elutazunk Hoi An ősi városába. A körülbelül 3 órás út áthalad 
Vietnam néhány legcsodálatosabb táján. Útközben meglátogatjuk a Cham 
Szobrok Múzeumát, amely a világ egyik legszebb indo-hindu faragvány- 
gyűjteményével büszkélkedhet és az itt kiállított dokumentumokból 
megismerhetjük a Cham emberek történelmét és kultúráját. Ugyancsak 
ellátogatunk a Kézműves Falvakba a Márványhegy lábához. Majd érkezés 
Hoi An-ba a hotelbe, az éjszakát itt töltjük. 
 
 

 
7. nap: Hoi An – szabadon és könnyedén 

Szabadidő Hoi An-ban, hogy élvezhesse a gyönyörű üdülőhely nyújtotta 
kényelmet és lehetőségeket. Reggeli biztosított. Hoi An egyike az öt 
UNESCO-világörökség részévé nyilvánított területeknek Vietnamban. 
Szabadidejében szabadon bolyonghat Hoi An- ban, lazíthaz a Cua Dai 
Beach- en, vagy tegyen egy fakultatív fél napos kirándulást a My Son 
Cham Romokhoz vagy Tra Que falujába. Az éjszakát Hoi An- ban 
töltjük. 
 
 

A fotósok számára ez a nap a szabad vadászat napja. Hoi An óvárosa, a gyönyörű tengerpart, a kiegészítő 
lehetőségek (én személyesen Tra Que falut javaslom) igazi élvezetet nyújtanak. „Minden, ami a tradicionális 
Vietnam.” 
 

8. nap: Hoi An – Ho Chi Minh city 

Reggeli szabadidő után Hoi An- ban, transzfer a danangi repülőtérre, majd 
repülés Ho Chi Minh- be, ahol az idegenvezetőnk köszönti Önöket, majd 
transzfer a hotelbe. A nap további részében szabadprogram. Az éjszakát a 
Ho Si Minh- ben töltjük. 
 
 
 
 
 

Ez egy zürös nap, sokat utazunk, de Danag-ig rengeteg az „útszéli” látnivaló. Reggel még le lehet lőni azokat a 
Hoi An témákat, amik a hajnali, reggeli fényben a leglátványosabbak. Ho Chi Minh régi városrésze és a 
folyópart este a leglátványosabb.  Régi és modern épületek keveréke, a nyüzsgő esti-éjszakai város, a fények 
lenyűgözőek.  
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9. nap: Cu Chi alagutak - Ho Chi Minh City városnézés 

Kora reggeli gyülekezőt követően meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. 
A több mint 200 km hosszú alagútrendszer a Viet Cong bázisát képezte a 
Vietnam-Amerika háború során. Külön érdekesség, hogy az Amerikaiak 
sosem fedezték fel. A földalatti járatok része volt egy parancsnoki állás, 
kórházi sátor és egykori fegyvergyárak is. 
 
 
 
 
Délután a túra a „District One” látványosságaival kezdődik, ahol olyan 
látványosságokat nézhetünk meg, mint a Notre Dame-i Katedrális, vagy a 
központi posta és elhaladunk a díszes városháza (Hotel De Ville) és az öreg 
Operaház mellett is. (Ezek csak kívülről tekinthetők meg.) Következő 
állomás a Háborús múzeum, ami az indokínai háborúból maradt 
fegyvereket és fotókat mutatja be. A nap zárásaként Thien Hau-t látogatjuk 
meg, ami vitathatatlanul a legfontosabb buddhista pagoda Saigonban. Ezt 
követően a Binh Tay piacon fogunk eltölteni néhány órát Cholonban, 
mielőtt visszatérnénk a hotelbe. Az éjszakát Ho Chi Minh városában töltjük. 

 
Fotózás szempontjából ez a nap egy jó koktélhoz hasonlítható. Van benne egy kis háborús történelem, Ho Chi 
Minh city kínai városrésze (ez késő délután nagyon ütős, amikor igazán elindul az élet, de még elegendő a 
napfény), a kínai piac eszméletlen nyüzsgés, e szinte végtelen számú témát kínál. Az este, az „csak” egy este egy 
trópusi városban. Mivel már a második, alkalom van igazán jól elkapott és kidolgozott beállításokra épülőó esti 
életképek fotózására. 
 

10. nap: Ho Chi Minh city– Mekong Delta - Can Tho 

Reggeli után utazás My Tho-ba, a Mekong - folyó deltájához. Megérkezés 
után kis patakokon lecsorgunk a Mekong folyó torkolatához, Con 
Phunghoz (Főnix sziget) és megállunk a gyümölcsöskerteknél, 
méhészeteknél és kókusz cukorka műhelyeknél. A helyi étteremben 
elköltött ebéd után (ahol helyi specialitásokat fogunk elfogyasztani) szűk 
csatornákon evezünk át Can Tho - ba, ahol a hotelünk is található. Az 
éjszakát Can Tho- ban töltjük. 
 
 

 
Ez egy igazi hab a tortán fotós kirándulás. A Mekong delta igazi kincsesbánya. Trópusi vizek, dzsunkák, 
csónakok, templomok, emberek, szigetek, ültetvények. Semmi más, csak ez. Itt szoktak lemerülni az aksik és 
betelni a mamóriák. Az Este Can Tho-ban, egy igazi ázsiai vidéki városban, amit még nem tett tönkre a 
globalizáció, szintén nagyon ütős téma. Az élet itt is csak este kezdődik. A város az utcán él, egészen késő 
éjszakáig. 
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11. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City 

Transzfer a folyóhoz, ahol hajóra szállunk, hogy meglátogathassuk Cai 
Rang úszópiacát, ahol minden reggel gazdák százai gyűlnek össze 
csónakjaikkal, hogy friss gyümölcseiket és zöldségeiket áruba bocsássák. 
Meglátogatjuk a koloniális stílusú Binh Thuy rezidenciát. Utazás vissza 
Ho Chi Minh városba. Érkezéskor transzfer a szállodába. Az éjszakát a Ho 
Si Minh- ben töltjük. 
 
 
 

 
A körút zárásaként mégegy délelőtt, ami a nyüzsgő vizi élet témáiról szól. Ezt egy igazi kézműves műhely zárja. 
Az utóbbi igazán hálás téma. Az ott dolgozó mesterek már megszokták a látogatókat, a fotózást. Remek zsáner 
témák, portrék igazi kincsesbarlangja. 
 
 

12. nap: Depart Ho Chi Minh City 

A kirándulás ma reggeli után véget ér. Nincs szervezett program, szabadidejét töltheti, amíg a sofőrünk (nem 
idegenvezető) meg nem érkezik és el nem viszi a Önt a Tan Son Nhat repülőtérre, a nyaralóhelyre történő 
utazáshoz. 
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KAMERÁVAL VIETNAM ÉSZAKI VIDÉKEIN I. 

 

 
 
Nagyon nehéz dolog ez…  
 
Észak-Vietnam fotós szemmel a világ egyik leggyönyörűbb országa. Kultúrája, építészeti, történelmi emlékei, 
városai, falvai több ezer év töretlen létet fognak át. A falusi, hegyvidéki élet megmaradt úgy, ahogy 
évszázadokkal ezelőtt láthattuk volna a Föld más részein. Szinte minden lépésnél egy új téma, sokszor 
megismételhetetlen látvány fogad. Erről a csodavilágról írni, mit, mikor, hogyan érdemes fotózni, lehetetlen. 
 
Ezért itt összefoglaltuk az első, ismerkedő fototúra javaslatot. Szigorúan természetfotósoknak. Ha időnk 
korlátozott, de valami nagyon szépet szeretnénk lencsevégre kapni, ezeket javasoljuk első ismerkedésre Észak-
Vietnam fantasztikus világából. De ebből is csak egy csipetnyit. Javasolt útvonalunk a következő: 
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Részletes program: 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba  
 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére (Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk 
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében 
szabadprogram.  Hanoi éjszakai élet megtekintése. 
 
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó 
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy jó 
kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenését egy kis kávéház 
teraszán. 
 

Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegzugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   
 

2. nap: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board 

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat Halong Bay felé. Az út a 
Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein 
keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban 
megérkezünk Halong City mólójához, ahol pár check-in formalitás után 
felszállhatunk a hajóra.  Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják az 
ebédünket. Délután városlátogatások, egyéb szórakozási lehetőségek 
közül választhatunk (a hajó útvonalától függően), vagy csak élvezzük a 
pihenést, a hajóút által nyújtott csodálatos panorámát a fedélzeten.  
 

 
A Vörös folyó deltáján átvezető út fotós szempontból igazán különleges. Itt a gyors transzferutat cseréltük le egy 
fotós vadászkörútra. Megállunk néhány olyan kilátóponton, kis faluban, ami tökéletes helyszín. Ráadásul 
visszafelé is ugynezen az úton jövünk, csak délután. Így lehetőség van a reggeli és a délutáni fények 
kihasználására is. Sokan az odafelé úton csak magukba szívják a látványt és visszafelé örökítik meg, amit 
kitaláltak. Ez nem gond, mert ha megtudjuk, mi lenne a vezértéma a visszaúton, ott állunk meg és töltünk el 
megfelelő időt.   
 

 
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a karsztképződmények 
között.  A vacsorát a hajón szolgálják fel, az éjszakát a Halong - öbölben, a 
hajón töltjük. 
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3. nap: Halong Bay Cruise – Hanoi  
 

Élvezze a reggel frissességét az öböl közepén, ahogy a felkelő nap beteríti 
Halongot, felszolgálják a reggelit (néhány hajón brunch-ot), míg a hajó a 
csodálatos sziklaalakzatok között cirkál és lassan halad a kikötő felé. 
Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba, a hotelba. Szabadidő, az 
éjszakát a hanoi szállodában töltjük. 
 
 
 
 

 
Az hiszem, erről a hajóutról – fotós szempontból – nem sokat kell előre elmondani. A világ egyik legszebb 
tengeri karszt sziget világában bolyongó hajó, a csodálatos naplemente és napfelkelte ígérete mindent elmond.   
 
 

4. nap: Hanoi – Bai Dinh Pagoda -Trang An - Hanoi  

Egész napos kirándulás Ninh binh tartomány északi részébe, Hanoitól 
kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk a világörökség részét képező 
tartományban halad. Először a Hanoi környéki mezőgazdasági területeken 
haladunk végig, majd befutunk Ninh Binh csodálatos, karsztos 
hegyvidékére. Első megállónk a grotto vidék gazdag vizein, egy kis 
szigeten fekbő Bai Dinh Pagoda. Ide már csónakon érkezünk. Délelőtti 
programunk ennek a fantasztikus épületegyüttesnek és környékének 
felfedezése.  
 

 
 
Itt a fő téma gazdag természeti környezetbe ágyazott épületegyüttes fotótémáinak vadászata. A történelem, az 
építészet fantasztikus hátterekkel körítve. A templombelső ősi világa, festmények, drapériák, szobrok csillogó 
lakk és arany színvilága vezet végig a délelőttön. Ez a téma a délelőtt fényeivel igencsak jó témákat szolgáltat.  
 
 

Délutáni programunk Trang An természetvédelmi területe, csodálatos 
hegyei és barlangjai. Mindez, természetesen, csónakon. Ebéd után 
csónakba szállunk és egy több órás hajókirándulást teszünk Trang An 
természeti csodái közt. Az út talán legérdekesebb szakasza a folyami 
barlangvidék. A folyó utat tört magának a karsztvidék hegyei, sziklái közt 
és remek barlangokon, szurdokokon folyik keresztül. A csónakút végén, a 
kikötőből indulunk vissza Hanoiba, ahova naplemente után érkezünk 
vissza. 
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Itt a fő téma a természet maga. A hegyek, a folyó és a barlangok leírhatatlanul szép világa a délután  fényeivel, 
a vad vidél látványával, a csónakok és csónakosok munkájának kiegészítő témájával. A késő délutáni hazaút 
legszebb témája a naplemente ezen az igencsak változatos tájon. 
 

5. nap: Hanoi – Ha Giang 

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

 
Az út tényleg eszméletlenül szép tájakon keresztül vezet, fényképezés szempontjából főleg a természetfotózást, 
tájképek készítését kedvelőknek ad különleges élményt. A reggeli, kb. 45 fokban beeső napfény csodálatosan 
kiemeli a természeti formációk kontúrjait. A még nem túl párás levegő nagy mélységélességű felvételeket tesz 
lehetővé.  
A fellegvár épségben maradt, remekül karbantartott épületei és parkja főleg a hangulatos, lágy átmenetes, de 
egyben színgazdag fotók készítésének helye. A város esti nyüzsgése, fénye ismét más lehetőségeket kínálnak. 
 

6. nap: Ha Giang –Pgo Bang - Dong Van 

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

 
Az előző leíráshoz nem igazán tudunk többet hozzátenni. „Szokás” szerint minden helyszínre akkor érkezünk, 
amikor az a legszebb arcát mutatja a fotózáshoz. A mai útban minden benne van, amit egy trópusi táj, a 
Himalája előhegyeinek fantasztikus formái csak nyújtani tudnak. A nap fotós csúcspontja Pho Bang, a 
határvidék. Fenséges tájak, sziklahátakon áttörő folyók, vízesések.  Ez egy olyan téma, ami sok fotóst visszahoz, 
akár több hetes vadászatra is. Sajnos, nekünk csak egy délutánunk lesz. Azonban a nyugatról beeső napfény és a 
széljárta vidék miatt mindig tiszta levegő különlegesen tiszta és árnyalt felvételeket tesz lehetővé. Ez – talán – 
kárpótolhat az idő rövidségéért.  
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Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes sétaútra, barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, agyagból 
vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített trópusi 
kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban töltjük. 
 
 

 
Dong Van városa érintetlenül maradt több évszázadon keresztül. A városképben a gazdag negyedek több 
évszázados villái, a szegényebb környékek falusi összevisszasága és a városközpont francia koloniális hatásokat 
tükröző építészete egyesül egy felejthetetlen városképben. Szinte minden lépésnél adódik egy-egy téma, amit 
nem lehet kihagyni. Ehhez jön még az esti város hangulatosan megvilágított esti nyüzsgése, utcai élete. 
 

7. nap: Dong Van – Meo Vac – Cao Bang 

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

 
Erről a napról csak annyit tudunk elmondani, hogy csodálatos. Azért csak este érkezünk meg, mert az egész nap 
a fentebb leírt táj és a kis falvak fotózásával telik. Nem kinálunk fotós társainknak mást itt, mint a földünk 
legtagoltabb trópusi hegyvidékét; az itt élő emberek évezredes tájformáló munkájának látványát; a fejlődéstől 
elzárt kis falvait, ahol az élet még most is olyan, mint ezer évvel ezelőtt.  Ez megint egy olyan nap, amikor 
hajlamos minden memória betelni, minden aksi lemerülni.     
 

8. Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang 

Reggeli után ellátogatunk Kína és Vietnám határán található Ban 
Gioc vízeséshez. 85 km-re Cao Bang-tól. Ban Gioc Vietnám talán 
egyik legnagyobb és lenyűgözőbb vízesése. Lehetőségünk lesz 
megmártózni a jéghideg vízében vagy egyszerűen csak élvezhetjük a 
folyó másik oldalán elterülő kínai terület látványát illetve a minket 
körülvevő természeti csodákat.  
Délután ellátogatunk Nguom Ngao hatalmas barlangjaiba. 
Rengeteg lenyűgöző cseppkőforma található itt. Az éjszakát Cao 
Bang-ban töltjük. 
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Ez a délelőtt Ban Gioc kimeríthetelen fotótémáinak levadászásáról szól. Végigmegyünk egy „fotó ösvényen ”, 
aminek minden helyszíne különbözik egymástól, ezért más-más beállításokat tesz lehetővé. Egy azonban közös 
bennük: ez tényleg a Föld egyik legváltozatosabb, legszebb vidéke! Délutáni programunk Vietnám legnagyobb, 
és minden szavazás szerint legszebb cseppkőbarlangjába vezet el. A széles barlangtorkon beáradó napfény, a 
barlangi nyövényzet és az ezerszínű (és remekül bevilágított) cseppkő formációk megdobogtatják minden fotós 
szívét és szorgalmas kattintgatásra késztetik ujjaikat.    
 
 

9. Cao Bang – Pac Bo Grotte – Ba Be tó 

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

 
A leírás kicsit csalóka. Nem politika túrán vagyunk. Éppen a fentiek miatt igyekeznek ezt a régiót megtartani 
olyannak, amilyen „akkoriban” volt. Hangulatos, lapályokkal, erdőségekkel, kanyargós helyi utakkal, 
ösvényekkel átszőtt hegyvidék. Mindenhol a hagyományos gazdálkodás mindennapjait mutató falvakkal, 
közösségekkel. Igazi kincsestára főleg a helyi emberek mindennapi életét és a trópusi természetet kombináló 
képeknek. 
 

10. nap: Ba Be tó - Hanoi 

Reggel egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon. 
Megérkezésünk után felfedezzük az érintetlen, trópusi nemzeti 
parkban. Megállunk Puong Limestone Grotto-nál és a Dau Dang 
vízesésnél.  
Megebédelünk egy egyszerű, de nagyszerű étteremben a vízesés 
lábánál, majd visszatérünk Hanoiba 
 
 

 
Hát… Itt a vége. A mai nap már nem igazán a fotózásról szól. Tapasztalatink szerint erre a napra már mindenki 
„kiég”. Az előző hét témagazdagsága, a meglátogatott helyek változatossága rendesen túlterheli a „fotós 
lelket”. Ma ezért csak pihenünk egy kicsit. Bár… A Ba Be tó és nemzeti park, a karsztvidéki sziklák és az utat 
lezáró vízesés azért felébresztik a szunnyadó fotós kedvet. Ma semmi mást nem mutatunk csak a csendes 
természetet, hangulatos dzsungel ösvényeket és egy nagyon látványos vízesést.   
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KAMERÁVAL VIETNAM ÉSZAKI VIDÉKEIN II. 

 

 
 
Ez az utunk hozzátesz valami nagyon érdekeset a „Kamerával Vietnam északi vidékein I.” utunkhoz. Ennek 
lövetkeztében jóval hosszabb is. Amit hozzáteszünk az alapúthoz: Sapa és a kínai határ mentén élő hegyi 
törzsek mindennapjai.   
Kis falvak, hétvégi törzsi vásárok, eldugott völgyek, séta a kanyargó gyalogösvényeken, az évszaktól függően a 
mindennapi élet hétköznapjai. A teraszos rizsföldek előkészítése, a palántázás, a növekvő zöld tenger aranyló 
sárgába fordulása és az aratás. A környék igényeit már évezredek óta kiszolgáló kézműves falvak lakói és házi 
műhelyei. 
A sorrend is megfordul, mert ez így egy komoly kulturális kihívás. Jobb valami könnyeddel, a természet 
szépségével kezdeni. Ha már elbűvölt bennünket a Ba Be tó és környező hegyvidéke, akkor már bátran 
belecsaphatunk a komolyabb kultúrális fotózásba is.  
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Részletes program: 
 

1. nap: Megérkezés Hanoiba 
 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. A 
nap hátralévő részében szabadidő, este vacsora.   
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. Utána  
vacsorázni megyünk. Nem árt megismerkedni Vietnam 
konyhaművészetével, mindennapi ételeivel. Ezekből nyújtunk egy 
kis ismerkedő összeállítást. 
 
Vacsora után jó program lehet Hanoi éjszakai életének felderítése. 
Az óváros Hanoi éjszakai életének központja, rengeteg vásárlási 
lehetőséggel és látnivalóval. Szállodánk az óváros északi részén van, 

így egy jó kis barangolást javaslunk az óvárosi negyed nyüzsgő utcáin. Aztán egy jó kis beszégetést, a 
repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri étkezde teraszán. 
 
Szombat este érkezünk ezért nem csak a szokásos esti-éjszakai nyügzsésbe kóstolunk bele, de 
bebarangoljuk a hétvégi éjszakai piac sátorsorait is, amik a régi piac épületénél kezdődnek és levezetnek 
egészen a Hoa Kiem tó partjáig. Azért kell ezen a napon érkeznünk, mert a program része a vasárnapi 
törzsi vásár Sapa mellet Bac Ha törzsi városában.  
 

2. nap:Hanoi - Ba Be tó 

Kora reggel indulunk Hanoiból a Ba Be Nemzeti Park felé. Az út 
eleinte a Vörös folyó deltavidékének rizsföldjei közt halad, majd 
befut Észak Hanoi egyre magasabban emelkedő hegyvidékére. 
Ahogy egyre beljebb hatolunk a hegyvidékre, úgy válik az út egyre 
szebbé, a környék egyre elragadóbbá.  
 
Útközben megállunk ebédelni egy szép helyen, majd megérkezünk 
uticélunkhoz a tó parján fekvő Pac Ngoi egyik cölöplábakon álló 

vendégházához. A falu a tavat tápláló folyó partján, annak torkolatában fekszik, rizsföldekkel és meredek 
sziklás hegyoldalakkal határolt szűk kis völgyben.  
 

 Bejelentkezés után rövid ideig pihenünk, majd elindulunk délutáni 
programunkra, a vidék felfedezésére.  
 
Egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon és az azt 
tápláló folyón a Puong Limestone Grotto vögyein keresztül. 
Megállunk a Dau Dang vízesésnél, majd visszatérünk a faluba. Pac 
Ngoi gyönyörű fekvése, hagyományos házai és környéke remek séta 
és fotózási lehetőséget nyújt. Este vacsora a vendégházban. 
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Az út tényleg eszméletlenül szép tájakon keresztül vezet, fényképezés szempontjából főleg a természetfotózást, 
tájképek készítését kedvelőknek ad különleges élményt. A reggeli, kb. 45 fokban beeső napfény csodálatosan 
kiemeli a természeti formációk kontúrjait. A még nem túl párás levegő nagy mélységélességű felvételeket tesz 
lehetővé.  
 
Az út végén vár minket a Ba Be tó és nemzeti park, a karsztvidéki sziklák és az utat lezáró vízesés azért 
felébresztik a szunnyadó fotós kedvet. Ma semmi mást nem mutatunk csak a csendes természetet, hangulatos 
dzsungel ösvényeket és egy nagyon látványos vízesést.   
 
 

3. nap: Ba Be tó - Pac Bo Grotte - Cao Bang 
 

Reggeli után indulunk mai uticélunk, Cao Bang felé. Az út eleinte  
erősen göröngyös és cikkcakkos, de a látványos hegyvidéki táj a 
maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi falvaival kárpótol 
zötykölődésért. 
 
 
 
 
 
 

 
Kora délután a Pac Bo Grotto van terítéken, ahova Ho Chi Minh 
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után. Innen indult az 
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.  
 
 
Késő délután érünk Cao Bang-ba. 
 
 
 
 

 
A leírás kicsit csalóka. Nem politika túrán vagyunk. Éppen a fentiek miatt igyekeznek ezt a régiót megtartani 
olyannak, amilyen „akkoriban” volt. Hangulatos, lapályokkal, erdőségekkel, kanyargós hegyi utakkal, 
ösvényekkel átszőtt hegyvidék. Mindenhol a hagyományos gazdálkodás mindennapjait mutató falvakkal, 
közösségekkel. Igazi kincsestára főleg a helyi emberek mindennapi életét és a trópusi természetet kombináló 
képeknek. 
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4. nap: Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang 

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

 
Ez a délelőtt Ban Gioc kimeríthetelen fotótémáinak levadászásáról szól. Végigmegyünk egy „fotó ösvényen ”, 
aminek minden helyszíne különbözik egymástól, ezért más-más beállításokat tesz lehetővé. Egy azonban közös 
bennük: ez tényleg a Föld egyik legváltozatosabb, legszebb vidéke! Délutáni programunk Vietnám legnagyobb, 
és minden szavazás szerint legszebb cseppkőbarlangjába vezet el. A széles barlangtorkon beáradó napfény, a 
barlangi nyövényzet és az ezerszínű (és remekül bevilágított) cseppkő formációk megdobogtatják minden fotós 
szívét és szorgalmas kattintgatásra késztetik ujjaikat.    
 
 

5. nap: Cao Bang  – Meo Vac – Dong Van 

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

 
 

Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, 
agyagból vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített 
trópusi kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban töltjük. 
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Erről a napról csak annyit tudunk elmondani, hogy csodálatos. Azért csak este érkezünk meg, mert az egész nap 
a fentebb leírt táj és a kis falvak fotózásával telik. Nem kinálunk fotós társainknak mást itt, mint a földünk 
legtagoltabb trópusi hegyvidékét; az itt élő emberek évezredes tájformáló munkájának látványát; a fejlődéstől 
elzárt kis falvait, ahol az élet még most is olyan, mint ezer évvel ezelőtt.  Ez megint egy olyan nap, amikor 
hajlamos minden memória betelni, minden aksi lemerülni.     
 
Dong Van városa érintetlenül maradt több évszázadon keresztül. A városképben a gazdag negyedek több 
évszázados villái, a szegényebb környékek falusi összevisszasága és a városközpont francia koloniális hatásokat 
tükröző építészete egyesül egy felejthetetlen városképben. Szinte minden lépésnél adódik egy-egy téma, amit 
nem lehet kihagyni. Ehhez jön még az esti város hangulatosan megvilágított esti nyüzsgése, utcai élete. 
 

6. nap: Dong Van –Pho Bang – Ha Giang 

 Reggeli után továbbindulunk Ha Giang-ba. Az út során első Dong 
Van egyedülálló látványt nyújtó sziklafensíkján haladunk át Lung 
Cu, a Vietnam és Kína határán álló zászlótorony felé. Megmásszuk a 
zászlóhegyet és a torony tövéből gyönyörködhetűnk a kínai 
hegyvidék és a vietnami rész gyönyörű völgyének látványában. 
Követkető állomásunk a két ország határán álló Pho Bang.  
 
 
 
 

 
Innen Ha Giang-ba vesszük az irányt, meglátogatjuk a H’mong 
király házát, a  Yen Minh kerület hegyvidékét és  Quan Ba-i 
Mennyország kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők az égbe 
meredő hegycsúcsokról és őserdő borította völgyekről.  
 
Innen érünk mai uticélunkhoz Ha Giang-hoz késő délután.  Este 
felfedezhetjük a város sok érdekes helyét, amit még nem tett tönkre a 
növekvő turista forgalom. A város Vietnam egyik legtávolabbi, a 
kínai határnál fekvő települése a Lo folyó két partján. Lakói zömét a 
helyi törzsek városba költözött tagjai teszik ki, de közigazgatási 

központ lévén, nagy a délebbról ideköltözött hivatalnok réteg is. Ez a színes fogatag, amit a környező 
nemzetiségi falvakból belátogató népek is szinesítenek, remek esti városnézési, szórakozási lehetőséget biztosít. 
 
Az út igazán a legszebb és legvadregényesebb vidékeken visz keresztül. „Szokás” szerint minden helyszínre 
akkor érkezünk, amikor az a legszebb arcát mutatja a fotózáshoz. A mai útban minden benne van, amit egy 
trópusi táj, a Himalája előhegyeinek fantasztikus formái csak nyújtani tudnak. A nap fotós csúcspontja Pho 
Bang, a határvidék. Fenséges tájak, sziklahátakon áttörő folyók, vízesések.  Ez egy olyan téma, ami sok fotóst 
visszahoz, akár több hetes vadászatra is. Sajnos, nekünk csak egy délutánunk lesz. Azonban a nyugatról beeső 
napfény és a széljárta vidék miatt mindig tiszta levegő különlegesen tiszta és árnyalt felvételeket tesz lehetővé. 
Ez – talán – kárpótolhat az idő rövidségéért.  
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7. nap: Ha Giang – Sapa 

 
Kora reggel indulunk egész napos utunkra Sapa felé. Az út 
Északvietnam hegyvidékein keresztül. Bár egész nap úton leszünk, 
unatkozni biztosan nem fogunk. 
 
Szinte lehetetlen megnevezni azt a sok természeti látnivalót, 
gyönyörű hegyvidéket, a folyók által vágott szűk völgyeket, a szinte 
függőleges hegyoldalakon felfelé kapaszkodó teraszos rizsföldeket, a 
völgyekben megbújó kis falvakat. A legszebb helyeken megállunk és 
eltöltünk egy kis időt, majd továbbindulunk a következő leírhatatlan 
szépségű megálló felé.  Estére érünk Sapába, a szállodába. 

 
Ezen a napon szinte semmi mást nem teszönk, csak pár kilométerenként megállunk és fotózunk. Itt a fő téma a 
természet maga. A hegyek, a folyók, keskeny szurdokvölgyek, az erdők és az út mentén sorakozó, a hegyek 
csúcsáig felfutó rizsteraszok leírhatatlanul szép világa a délután  fényeivel, a vad vidék látványával, nem kíván 
több magyarázatot. A késő délutániSapa látványa és hangulata sem.. 
 
 

8. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van 

Reggeli után egy rövid utazással folytatjuk túránkat Lao Cai faluba, 
amely fekete H’mong hegyi törzs által lakott terület.  
 
Lao Cait elhagyva Ta Van településre érkezünk, ami az egyetlen 
olyan falu Sapaban, ahol Daik hegyi törzse él. Végezetül 
visszatérünk a völgybe, majd visszaindulunk Sapaba. 
 
Szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat, 
felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk, elvegyülhetünk Sapa esti 
szórakozási lehetőségeinek kínálatában. 
 

 
 

 
Este barangolunk egyet Sapában, ebben a hangulatos városban. 
Sapa hosszú és elég zavaros történelem után mára már az északi  
országrész egyik meghatározó turista központjává és üdülő 
városává vált. 
 
És persze szombat este lesz. Ami a Love Market ideje. Erről hadd 
nem mondjunk többet előre. Tartalák memóriakártyát és akksit 
mindenki hozzon. 
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Fotózási szempontból ez a nap a csúcs. Legalább is ami a hagyományos falusi élet, a hegyi törzsek és a minden 
négyzetcentiméterén megművelt táj kombinációját illeti. Eddigre már megismerkedtünk a helyszínnel, a délelőtt 
és a délután fotózási lehetőségeivel, a fényekkel, a páratartalom változásaival. A mai program ezért egy igazi 
„szabadrablás”. Végighaladunk Észak-Vietnam egyik legszebb völgyén, több órát töltünk hegyi falvakban, Este 
aztán Sapában lesz elég szabadidőnk késő délután és este mindazt „lelőni”, ami még kimaradt.  
 
 

9. nap: Sapa – Hoang Lien Son - Hanoi  
 

 Délelőtti kirándulásunk célpontja Sapa egyik legszebb természeti 
látványossága a  Hoang Lien Son  hegyvidék és annak koronája a Bac 
Vízesés.  Neve: az ezüst vízesés, mindent elmond az elénk táruló  
látványról. Ezt a helyet „Sapa Mennyei Kapujának” is nevezik. Nem 
méltatlanul.  
 
Délelőtti kirándulásunkról visszatérünk Sapába és kicsit pihenünk  
visszautunk megkezdése előtt.  Ez sem egy sima útazás, mert 
vasárnap van és a környező fehér Hmong törzsek összegyűlnek a 
hagyományos vasárnapi vásárra Bac Ha-ban. 
 

 
 

A vonatunk késő este indul Lao Caiból, így lesz időnk a Bac Ha-i 
piac és vásár fotózására is. Itt találkozhatunk a tradicionális 
népviseletet viselő árusokkal, a hegyi helyi törzsek saját készítésű 
áruválasztékával.   
 
Válogathatunk helyi zöldségek, gyümölcsök közül, találhatunk 
bambuszból készült tárgyakat, természetes gyógyszereket és 
szuveníreket. Lehetőség van ismerkedésre és fotók készítésére is. 
Késő délután visszaindulunk Lao Cai-ba a vasutállomásra. 
 
 

 
Gyakorlatileg egész nasp úton leszünk. Az út mentén minden méter különleges fotózási élményt nyújt. Ráadásul 
már vagy kilenc napja gyakoroljuk a vietnami hegyvidék fotózásához szükséges trükköket. Megismertük a fény 
és árnyék jellemző változásait, a színek tónusok szakadatlan változásait.   Tehát: ez a nap csak a fotózásról 
szól…  
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10. nap: Visszaérkezés Hanoi-ba – Hanoi utcái 
 

Reggeli érkezés Hanoiba.  Az előző kilenc nap zsúfolt programja 
után jól fog esni egy kis lazítás…  
 
Ma délelőtt a vietnami konyha, a piacok és a kis utcai éttermek 
világában barangolunk. Elsőként célbaveszünk egy helyi kifőzdét, 
ahol igazán jó pho-t (vietnami tésztás levest) készítenek. Ez lesz a 
reggelink. Innen az óváros városfala mentén húzódó kis utcák és 
terek labirintusában megbújó élelmiszer piacra (wet market) 
megyünk. A szűk kis utcák, az árusok-vásárlók reggeli forgataga 
igazán lenyűgöző. Minden kapható itt, ami a vietnami konyha 
elengedhetetlen alapanyaga. A friss husoktól, halaktól a végtelen 

választékú és mennyiségű friss zöldség és gyömölcs választékon át, a szárított hozzávalók és fűszerek 
százaiig minden megtalálható a kis boltokban, az utcák szélén áruló kirakodóvásárban és a mozgóárusok  
tálcáin.   
 
Mit is fotózzuk itt? Megállunk egy jó vietnami kávéra-teára valamelyik kis kávéháznál, kóstolgatjuk a 
választékot, majd egy remek „streetfood” ebéddel zárjuk a délelőttöt. Itt megkostolhatunk mindent, ami 
a vietnami streetfood alapja. Eszünk Bun Cha-t (Hanoi leghíresebb tésztalevese), amit Nem-mel (darált 
sertéshússal vagy rákkal töltött tavaszi tekercsel) szolgálnak fel. Harapunk egy jóízűt a fűszeres 
mártásokba tunkolt Ban Chuon-ba (darált sertéshússal és fafül gombával töltött, gőzölt rizslepénybe). 
Ez egy igencsak megerőltető délelőtt és koradélután lesz, ezért a nap további részére nem terveztünk 
programot. Az este szabad, irány a régi francia negyed, a 36 utca színes forgataga!  
 

Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegzugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   

 
11. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban 

 
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb 
látnivalóihoz vezet.  Ezekre a látnivalókra nem csak mi vagyunk 
kíváncsiak, ezért a sorrendet a helyszínen állitjuk össze, de biztos, 
hogy mindent megézünk. 

Programunk egyik fő blokkja Hanoi belvárosába visz. Megtekintjük 
a Ho Chi Minh Complex épületeit, meglátogatjuk a Mauzóleumot 
és a régi császári palota területén kialakított Elnöki Palota 
múzeummá alakított épületeit és kertjét. Következő állomásunk az 
ezer éves Egypilléres Pagoda. Délelőtti programunk utolsó állomása 

az Irodalom Temploma, Vietnam legrégibb, Konfúciusznak szentelt egyeteme. Az 1070-ben épített templom 
adott helyet a közoktatásnak is megnyitott Császári Akadémiának több mint 600 éven keresztül.  
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 Tovább megyünk Hanoi egyik legszebb tava, a Nyugati tó partjára. 
Megtekintjük a 6. században épült híres Tran Quoc Buddhista 
pagodát. Megenédelünk egy helyi étteremben. Délutáni programunk 
több híres helyre is elvisz. Elsőként az Etnológiai Múzeumot 
látogatjuk meg, ahol Vietnam 54 nemzetisége  - mai is élő – 
kultúrájának emlékeivel ismerkedünk meg. Különösen érdekes a 
szabadtéri skanzen, ahol a törzsek jellemző építészetét és az 
épületekben elhelyezett kiállításokat tekinthetjük meg. Ezután egy  
kellemes séta következik az óvárosban, a „36 utca” nevezetességei 

közt. Meglátogatjuk a Hang Be piac forgatagát, sétálunk a Hoa Kiem tó partján, betérünk a Ngoc Son 
templomba,  majd hazasétálunk. 
 
Hanoi városnéző programunkban lecseréltük a délelőtti szabvány program egy részét  egy igazi ínyencségre. Ez 
a Temple of Literature. Formagazdagsága, színei, kertjének buja gazdagsága, szobrainak formavilága a reggeli, 
oldalról beeső fényben a legszebbek, legplasztikusabbak. Ilyenkor a levegő is tiszta (még nem telítődik párával), 
ezért ilyenkor érdemes itt pár órát eltölteni.  
 
A Hoan Kiem tó parkja délután a legszebb. Igaz, hogy a nap magasan jár, de a növényzet, a tó, a kis hidak, 
pagodák fényképezéséhez ez egy nagyon jó időszak, mert a növényzeten átsütő nap színvilága, a fény-árnyék 
kontrasztok ilyenkor tombolnak igazán. Az kora esti (naplemente utáni) vizibábszinházi előadás fotózása (a 
viziszínpad különleges formái, színei, csillogó fényjátékok a vizen, a bábukon, a szereplőkön igazán különleges.)  
 
 

12. nap : Ninh Binh – Hoa Lu -Trang An - Hanoi 

Egész napos kirándulás Ninh Binh tartomány észki részébe, Hanoitól 
kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk a világörökség részét 
képező tartomyányban halad. Először a Hanoi környéki 
mezőgazdasági területeken haladunk keresztül, majd befutunk Ninh 
Binh tartomány karsztos hegyvidékére.  
 
Első megállónk Hoa Lu, az ősi főváros, a Dinh és Le dinasztiák 
székhelye. Hoa Lu a vietnami királyság központja volt 10. – 11. 
században. A kb. 3km2 citadella területén számos érdekes emlék 
található ebből az időszakból. A két ma is zavartalanul „üzemelő” 
évezredes emléktemplom fantasztikus épületegyüttesének és 

környékének felfedezése jó betekintést nyújt Vietnam évezredes kultúrájába. Szintén érdekes az ásatások 
területének fedett csarnoka a feltárt eredeti palota udvarral, a feltárás során megtalált emlékek kiállításával.  
 
Itt a fő téma gazdag természeti környezetbe ágyazott épületegyüttes fotótémáinak vadászata. A történelem, az 
építészet fantasztikus hátterekkel körítve. A templombelsők ősi világa, festmények, drapériák, szobrok csillogó 
lakk és arany színvilága vezet végig a délelőttön. Ez a téma a délelőtt fényeivel igencsak jó témákat szolgáltat.  
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Délutáni programunk Tam Coc grotto vidéke, a Trang An Nemzeti 
Park területének csodálatos hegyei, folyói és barlangjai. Mindez, 
természetesen, csónakon. Ez a terület az UNESCO világörökség 
része. Ráadásul nagyon különleges. Ötvözi a természeti szépségeket 
a kulturális örökséggel. Ebéd után csónakba szállunk és több órás 
evezős csónakkirándulást teszünk Trang An természeti és kulturális 
csodái közt a Ngo Dong folyón. Az út talán legérdekesebb szakasza 
a folyami-barlangvidék. A folyó utat tört magának a karsztvidék 
hegyei közt és remek barlangokon, szurdokokon folyik keresztül. 
Sok évszázados, csak vizen kereszül elérhető templomok is színesítik 

a csónakutat. A nap végén, a kikötőből indulunk vissza Hanoiba, ahova naplemente után érkezünk vissza. 
 
Itt a fő téma a természet maga. A hegyek, a folyó és a barlangok leírhatatlanul szép világa a délután  fényeivel, 
a vad vidél látványával, a csónakok és csónakosok munkájának kiegészítő témájával. A késő délutáni hazaút 
legszebb témája a naplemente ezen az igencsak változatos tájon. 
 
 

13.  nap: Két napos hajókirándulás a Halong öbölben  

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat a Halong öböl felé. Az 
út a Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, 
ültetvényein keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség 
része. Déltájban megérkezünk a Halong öböl egyik új látványossága, 
Tuan Chau üdülősziget kikötőjébe és hajóra szállunk.   
 
Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják ebédünket. Délután a 
hajó megáll egy kis szigetnél és barangolás következik a Halong öböl 
egyik legszebb cseppkőbarlangjában, a Meglepetés (Surprise) 
barlang cseppkő csodái közt. Egy kis fürdőzés következik a Tito 

sziget homokstrandján.  Ezután egy csodás trópusi naplemente kövedtkezik a szigetek közt. 
 
 

A délutáni programról visszatérve Halong Citybe indulunk, 
Elfoglajuk szállásunkat. és megvacsorázunk.  Este szabad barangolás 
Halong City éjszakai szórakozó negyedében.  
 
 
A Vörös folyó deltáján átvezető út fotós szempontból igazán 
különleges. Itt a gyors transzferutat cseréltük le egy fotós 
vadászkörútra. Megállunk néhány olyan kilátóponton, kis faluban, 
ami tökéletes helyszín. Ráadásul visszafelé is ugynezen az úton 
jövünk, csak délután. Így lehetőség van a reggeli és a délutáni fények 

kihasználására is. Sokan az odafelé úton csak magukba szívják a látványt és visszafelé örökítik meg, amit 
kitaláltak. Ez nem gond, mert ha megtudjuk, mi lenne a vezértéma a visszaúton, ott állunk meg és töltünk el 
megfelelő időt.   
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14.  nap: Halong Öböl hajókirándulás – Den Do – Hanoi (Étkezés: B/L/D)  

 
Reggeli után 4 órás hajóutat teszünk a Halong öbölben.  Az ót első 
része csodálatos sziklaalakzatok között visz a reggeli tengeri kajakos 
program helyére. A program után a hajó továbbindul a szigetek közt 
és lassan halad a szigetek közt a kikötő felé. Közben felszolgálják az 
ebédet. Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba.  
 

 
 
 

 
  

Következő állomásunk az   1034-ben alapított Den Do 
templomegyüttes. Ez a méltán híres, a fővárost Hanoiba áthelyező Ly 
dinasztia családi emléktemplom együttese, a dinasztia 8 királyának 
templomaival, hatalmas park és meserséges tó együttessel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visszaérkezve Hanoiba, elmegyünk egy búcsúvacsrára oda, ahol 
igazán elégedetten fejezhetjük be rövid vietnami kirándulásunkat.  
 
A Bia Hoi Corner valamelyik kis éttermébe megyünk. A Hanoi 
ifjúság és a sörkedvelő közönség legkedveltedd esti szórakoző 
negyede ez. A bia hoi jelentése: csapoét sör. Innen indul a késői 
transzfer a repülőtérre vagy vissza a szállodába még egy kellemes 
szundikálásra a fáraztó út után. 
 
A délelőtti Halong öböl hajózás során rengeteg lehetőségünk lesz 

pótolni az előző nap délutánján esetleg elmaradt fényképeket és dálután a Hanoiba visszavivő úton még egy 
nagyon érdekes fotótémánál is megállunk ez a Den Do, az egységes vietnamot megalapító és Hanoit fővárossá 
tevő királyi dinasztia emléktemplom parkja. A délutáni nap fényében nagyon izgalmas fény és árnyék hatások, a 
templomokba laposan besütő nap fénycsóvái kellemes levezető témák az út végére. Az esti bia hoi turné sem 
rossz téma, csak vigyázni kell, nehogy józanságunk mellett kedvenc kameránkat is elveszítsük valahol. 
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A MAI CHAU VÖLGYE FOTÓSOKNAK 
 

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

mailto:hq@azsia-utazas.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

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

Tel: +36706239513 
 
 

  32. Oldal 
 

 
Részletes program: 
 

1. Első nap: Érkezés Hanoiba 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk 
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében 
szabadfoglalkozás.  Hanoi éjszakai élet megtekintése. 
 
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó 
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy 
jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis 
kávéház teraszán. 
 
 

Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegzugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   
 

2. Második nap: Hanoi – Mai Chau Valley 

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

 
Ezen a délelőttön minden a természetfotózásról szól. Végighaladunk a leírt útvonalon, megállunk azokon a 
helyeken, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik az egyre magasabb hegyekre és a hegyoldalakba vágott, 
évszázados rizsföldekre, a szétszórtan elhelyeszekdő tradicionális házakra, kis falvakra. Bőven lesz időnk 
mindezt lencsevégre kapni, még a reggeli – délelőtti fényeket kihasználva. Reggel a levegő még páramentes, a 
kontúrok, árnyékok borotva élesek, a természet színei tiszták.   
 

Délután kerékpárral felderítjük Mai Chau gyönyörű falvait, Na Thia-t, 
Nhot-ot, Pom Coong-ot, Lac-ot és Chieng Chau-t.  
Barátságos helyiek fogadnak minket mindehol, akikkel beszélgetés 
közben megismerhetjük kultúrájukat. A kerékpáros túra ideje 
körülbelül 2 – 3 óra a falvak lankás ösvényein. Megismerhetjük Mai 
Chau látványos helyszínei mellett lakói életének nyugodt ritmusát is. 
Az este további élményeiért a Ruou Can tradicionális tánc show és az 
éjszakai barangolás Mai Chau szórakozó negyedében gondoskodnak. 
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Ez egy hagyományos trópusi mezőgazdasági vidék, amit még nem tett tönkre a fejlődés. A kis falvak, rizsföldek,  
csatornák és a mindennapi falusi munka remek lehetőség valami olyat fotózni, ami autentikus és nem egy 
mintafalu, mint a turista utak során meglátogatott izék. A falvak lakói vendégszeretők, barátságosak, szívesen 
vesznek részt a fotózásokon.   
 
Az esti fotóprogram Mai Cau éjszakai élete és egy tánc előadás. S színpad fényei, a táncosok tradicionális 
öltözete és az igen kifinomult művészi mozdulatainak minden pillanata remek téma. A szórakoztató negyed 
hangulatos éjszakai fényei, a kis kifőzdék, éttermek, az utcai árusok szintén izgalmas témákat igérnek.  
 
 

3. Harmadik nap: Mai Chau – Hanoi 

Reggeli után egész délelőtt pihenhetünk, de szabadon választható a 
Mai Chau látványosságok felderítése is. Remek és izgalmas 
szórakozás a barangolás az óvárosban, egy kis vásárlással fűszerezve. 
 
Ebéd után visszatérünk Hanoiba, a szállodába. Ete szabadprogram. 
Hanoi éjszakáiból egy sohasem lehet elég! Folytassuk az első napon 
megkezdett felfedezést! majd visszatérünk Hanoiba. 
 

 
A délelőtt egy szabad stílusú témavadászat, a régi városrészek, a kis utcák, a piacok, az emberek, a délelőtt 
meginduló utcai élet kimeríthetetlen forrása az izgalmas jeleneteknek. A fény itt is „reggeli”, az oldalról beeső 
erős napfény tiszta színeket, éles kontúrokat biztosít. 
 
Déutáni visszautunk Hanoi-ba ugyanaz az útvonal, mint amin jöttünk. sok helyen megállunk, ahol a délutáni 
fények lehetővé teszik a fotózást.  Ilyenkor a napfény már szórt, ráesik a napközben kialakuló párarétegekre. A 
távlatokat kiemelő éles közeli kontúrok és a távlat párateltsége remek tájkép felvételi lehetőségeket biztosít.  
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A SAPA VÖLGY FANTASZTIKUS FÉNYEI FOTÓSOKNAK 

 

 
 

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

1. nap: Érkezés Hanoiba 
 

Érkezés Hanoi nemzetközi repterére ( Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk 
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében 
szabadfoglalkozás.  Hanoi éjszakai élet megtekintése. 
 
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó 
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy 
jó kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis 
kávéház teraszán. 
 
 

 
Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegzugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   

 
2. nap: Szabad nap Hanoiban – esti vonatozás Lao Caiba 

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

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

hogy ugrik a program, mert a vonat nem vár… 

 
 

 
És a végső érv: Hanoi nem egy egy napos „megnézzük és kipipáljuk ” város. Körutunkon sincs idő arra, hogy 
legalább egy kis részét megmutassuk. Ezért ez a nap egy igazi barangolós kincs lehet! Biztosak vagyunk abban, 
hogy tudunk ajánlani olyan nappali fotós programokat és gyönyörű helyeket, amiket érdemes lesz megnézni és 
nem tudtunk beilleszteni körutunk programjába. . Ráadásul csak önnek, a saját ígényei, érdeklődése szerint. 
 
Bár ez egy szabad barangolás, a következő témákat javasoljuk. Délelőtt: A Temple of Literature. 
Formagazdagsága, színei, kertjének buja gazdagsága, szobrainak formavilága a reggeli, oldalról beeső fényben 
a legszebbek, legplasztikusabbak. Ilyenkor a levegő is tiszta (még nem telítődik párával), ezért ilyenkor érdemes 
itt pár órát eltölteni. A Hoan Kiem tó parkja délután a legszebb. Igaz, hogy a nap magasan jár, de a növényzet, 
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a tó, a kis hidak, pagodák fényképezéséhez ez egy nagyon jó időszak, mert a növényzeten átsütő nap színvilága, 
a fény-árnyék kontrasztok ilyenkor tombolnak igazán.  
 
 

 Este a túravezető segítségével érkezés az állomásra, hogy a 21:10-kor 
induló vonatra szálljunk.  4 fős SUPERIOR fülkékben utazunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A vonat igazás remek hely lehet a fotózáshoz. Ha szerencsénk van (tiszta az idő és fent van a hold is), 
egyszerűen esznéletlen látvány a holdfényben fürdő táj. Ezt lencsevégre kapni nem egyszerú feladat, de 
mindenképpen megéri.  
 
 

3. nap: Lao Cai – Sapa 

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

Válogathatunk helyi zöldségek közül, találhatunk bambuszból készült tárgyakat, természetes gyógyszereket és 
szuveníreket. Lehetőség van ismerkedésre és fotók készítésére is. Ebéd a helyi étteremben.  
 
 

Délután gyalogos túrát teszünk Cat Cat törzsi falu felfedezésére, 
H’mong etnikum hazájába. Lehetőség nyílik bepillantást nyerni a 
lakosság mindennapjaiba, ahogy a rizsföldeken dolgoznak állataikkal, 
csirkékkel, vízi bivallyal és csüngő hasú disznókkal. Szintén 
megtekinthető a franciák által 20. század elején épített vízi erőművet.  
 
A csodás vízesés lábánál megpihenhetünk, és remek fényképeket 
készíthetünk.  Az éjszakát Sapa hoteljében töltjük. 
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Ez a nap egy vezetett fotókirándulás. SAPA völgye csak úgy, elsőre nehezen fotózható és rengeteg dolog (mivel 
nem ismerjük), ki is marad. Ezért kicsit „irányítottan barangolunk”, hogy a legszebb és sokszor rejtett témákra 
találjunk. Ráadásul úgy, hogy előzetesen kifaggatjuk kedves vendégeinket az őket érdeklő témákról és ez 
alaspján állítjuk össze a részletes útvonalat. Lesz benne sok minden, amit érdemes megörökíteni.      
 
 

4. nap: Sapa – Lao Cai – Ta Van – Lao Cai – Hanoi 

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

 
Szabadidőnkben felfrissülhetünk vagy függetleníthetjük magunkat, felfedezhetjük a várost, vásárolhatunk, 
mielőtt Lao Cai-ba vesszük az irányt, hogy az éjszakai vonattal visszatérjünk Hanoiba, a szállodába. 
 
Fotózási szempontbó ez a nap a csúcs. Eddigre már megismerkedtünk a helyszínnel, a délelőtt és a délután 
fotózási lehetőségeivel, a fényekkel, a páratartalom változásaival. A mai program ezért egy igazi 
„szabadrablás”. Végighaladunk Észak-Vietnam egyik legszebb völgyén, több úrát töltünk hegyi falvakban, lesz 
elég szabadidőnk késő délután és kora este Lao Cai-ban mindazt „lelőni”, ami még kimaradt.  
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