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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 kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
 Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész éven 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. Az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként pedíg 
egész életre szóló élményeket nyújthat.  Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő 
kínálatot. Részletes vietnami anyagaink, napra készen, itt találhatók: 

http://www.vietnamiut.hu 
 
 
Miról szól ez a katalógus? 
 
Elkészült egy egészen érdekes nyaralási kiegészítés vietnami programjainkhoz. Az irodák kínálatában 
siralmasan kevés választék van a nyaralóhelyek egyre gazdagodó kínálatából.  Vietnami körútjaink után egyre 
többen választanak maguknak egy jó kis tengerparti nyaralást is.   
 
Ezért nagyon célszerűnek látszott ezekhez hozzáfűzni nyaralási csomagokat. Ezek 4 napos, de tetszőlegesen 
hosszabbítható csomagok Vietnam legszebb nyaralóhelyeinek minőségi szállodáiban, üdülőiben. . Ráadásul 
akár önállóan is rendelhetők.  
 
A csomagok Phan Thiet (Mui Ne), Phu Quoc szigete, Nha Trang,  Da Nang-Hoi An legszebb részein és 
(természetesen) csak jó minőségű üdülőket-szállodákat tartalmaznak. Olyanokat, ahova vendégeink már évek 
óta járnak és meg vannak elégedve velük.   
 
Természetesen, minden további nyaralóhelyen lehetséges ez a kiegészítés, de Mui Ne azért is különleges, mert 
hozzá is fűzhető minden Saigonban végződő programunkhoz szárazföldi transzferrel. Egyszerűen nem állunk 
meg visszafelé, hanem csak később fékezünk, a tengerparton. 
 
 

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 (Viber) 
hq@azsia-utazas.hu 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
 
 

Vietnami nyaralás velünk és magyarul 2018 - 2019 
Megnevezés oldal 
Nyaralás Vietnam legszebb üdülőhelyein 3 
Nyaralási csomagok Vietnam tengerpartjain és szigetein 4 
Lebeszélós rész az online foglalásról… 23 

A MI MEGOLDÁSUNK… 25 

Üdülőhelyeink Vietnamban 
PHAN THIET oldal PHU QUOC oldal 

Tengerparti nyaralás Phan Thiet-ben 5 Nyaralás Phu Qouc szigetén 9 
Hotel Dynasty 3* 7 Mai Spa Resort Phu Quoc 3* 11 
Pandamus Resort &Spa 4* 7 Terrace Phu Quoc Resort 3* 11 
Hotel the Cliff Resort 4*+  7 Sea Sense Resort Phu Quoc 4*  11 
Hotel Victoria Phan Thiet 4*+ 8  Long Beach Resort Phu Quoc 4* 12 
Seahorse Resort & Spa 4* 8 Eden resort Phu Quoc  4*+ 12 
Hotel Terracotta 4*  8 Mercure Phu Quoc Resort 4* 12 
    Famiana Resort Phu Quoc 13 
    La Veranda Resort 4* 13 
    Fusion Resort Phu Quoc 5* 13 

DA NANG - HOI AN  oldal NHA TRANG oldal 
Nyaralás Da Nang és Hoi An tengerpartjain 14 Nyaralás Nha Trang tengerpartjain 19 
Centara Sandy Beach Resort Danang 4* 15 Asia Paradise Nha Trang 3*+ 21 
Olalani Resort and Condotel 5* 15 Whale Island Resort 21 
Furama Resort Da Nang 5* 16 Liberty Central Nha Trang 4* 21 
 Melia Da Nang 4*+ 16 Premier Havana Nhatrang Hotel 5* 22 
Naman Retreat 5* 16 Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 5* 22 
 Fusion Maia Resort Da Nang 5* 17 Evason Ana Mandara is Nha Trang 5* Luxury 22 
Victoria Hoian Beach Resort & Spa 4*+ 17     
Palm Garden Resort 5* 17     
 
 
  

mailto:hq@vietnamiut.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

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

Tel.(Viber): +36706239513 
 

 Vietnami nyaralások 2018 – 2019  3. Oldal 
 

 
 

NYARALÁS VIETNAM LEGSZEBB TENGERPARTJAIN 
 

 
 
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…). 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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NYARALÁSI CSOMAGOK 
 

A nyaralási csomag 4 napot és 3 éjszakát tartalmaz, de a szabad szállodai helyek függvényében 
meghosszabbítható. Hosszabbítás esetén lehet más, a listánkban szereplő szállást is választani.  

- A nyaralási csomag további éjszakákkal bővíthető, tetszés szerint hosszban. 
-  Felárral egy ágyas elhelyezés is kérhető.   
-  A feltüntetett ár szezonális alapár, az egyes különleges napokra (például csúcsszezon, nemzeti és 

vallási ünnepek)  felár vonatkozhat. 
- A csomag kiegészítéseként (az adott szálloda szolgáltatásaitól függően) további szolgáltatások (pl. all 

inclusive ellátás, a szálloda által szervezett saját programok) is igényelhetők. 
- Az egyes üdülőhelyeken feltüntettük az ott javasolt kiegészítő programokat is. Ezek nem részei a 

csomagnak, de a szállodákban, a helyszínen megrendelhetők. 

 Az üdülési csomagokhoz esetlegesen szükséges belső repülőjegyek (Vietnam bármely repteréhez és a 
környező országok nemzetközi reptereihez) rendelhetők. 

Szerintünk nagyon fontos az üdülő szálloda mérete is. Mi sohasem ajánlunk tömegszállásokat. 

A szállodák az árváltoztatás jogát fenntartják, és egy üdülőhely és partner szálloda ajánló katalógusban 
nem is érdemes feltüntetni ezeket. Konkrét érdeklődés esetén, a kiválasztott szálloda és szoba árát 
egyedileg lekérjük. Általában sokkal jobb lesz így a tényleges vételár. 

A jobb szállodák sohasem adnak 1 vagy 2 éjszakás ajánlatot. Ezért csomagjaink 3 éjszaka szállástól 
kezdődnek. 

 A NYARALÁSI CSOMAG KIALAKÍTÁSA: 

 Első nap: Érkezési transzfer az üdülőhelyre, bejelentkezés.   
Vezetőnk felveszi önt  az üdülőhelyhez megadott csatlakozási ponton és elviszi a kiválasztott szállodába.  

Második és harmadik nap: Nyaralás a kiválasztott üdülőhelyen.  
 
Negyedik nap (hosszabbítás esetén az utolsó nap) Elutazási transzfer 

Szabadidő a kijelentkezésig.  Vezetőnk felveszi Önt a szállodában és elviszi az üdülőhelyhez megadott 
csatlakozási ponthoz.  
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TENGERPARTI NYARALÁS PHAN THIET-BEN 
 

 

Phan Thiet 5 órányi autóútra (200 km) van Ho Chi Minh város északi részétől. Legszebb rásze Mui Ne 
tengerpartja híres homokdűnéiről,  Phan Thiet horgászparadocsomától 20 km-re északi irányban.  

A hullámlovasok új mekkája ez a hely és válogathatunk a butikhotelek vagy a tradicionális vietnami stílusú 
szállások széles választékából. 

Phan Thiet -i nyaralási csomagjaink 4 napos nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint meghosszabbíthatók! 
Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók. 
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Phan Thiet-i programok 

Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Mui Ne 
sok ilyen lehetőséget nyújt. Az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz: 

Dalat városlátogatás                                  Búvárkodás és sznorkelezés Cau szigetén 

Mui Ne homokdűnéi kirándulás              A Rang Dong Wine Castle, Mui homokdűnéi kirándulás 

Takou Mountain Pagoda kirándulás       Ke Ga világítótorony kirándulás  

A to Co Thach pagoda kirándulás            Phan Thiet csónakkal és riksával 

Quad (ATV) túra Mui Ne-ben                    Binh Chau hőforrásai      

Jeep túra Mui ne homokdűnéin 

Horgászat és sznorkelezés a Vinh Hy öböl korallzátonyainál 

A Vinh Hy öböl, a Binh Ba sziget, a Binh Hung sziget felfedezése. A Banana Beach 

Phan Thiet környéke. Falvak, folyók kirándulás 

TRANSZFER PHAN THIET-BE HOSSZABBÍTÁS: 

A nyaralási csomag tartalmazza  Ho Chi Minh City és a szálloda közötti mind kétirányú privát transzfert 
is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.  
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SZÁLLODÁINK PHAN THIET-BEN, A MUI NE TENGERPARTON 

 
HOTEL DYNASTY 3* 

 Az Allezboo Beac Resort főépületi szobái és tengerre néző, 
önálló villái remekül ötvözik a hagyományos vietnami 
művészet, lakberendezés legszebb hagyományait a francia 
koloniális stílusú épitészettel.  
 
A saját tengerparti stranddal rendelkező üdülő különleges 
kényelmet és luxus elhelyezést biztosít, balinéz stílusú 
tengerpari villáiban, főépületének vietnami stílusú 
lakosztályaiban és szobáiban. Minden szobának, lakosztálynak 
saját balkonja van, közvetlen tengerre néző kilátással vagy a 
gyönyörű táj látványával. 
minden lakosztály Each guest-room or ocean-front villa 
combines  

 
PANDANUS RESORT &SPA 4* 

A 10 hektáron épített,  elsőosztályú szálloda friss, trópusi 
kertekkel és a maga 300 méteres privát partszakaszával luxus 
elhelyezét nyújt, de elérhető árakon.  

A Pandamus Resort & Spa széleskörű lehetőségekkel és 
változatos szálláslehetőségekkel rendelkezik. Minden bájával, 
profi szolgáltatásaival élvezetessé és pihentetővé varázsolja a 
nyaralást.  A vendégek a nap 24 órájában élvezhetik a Blue 
Lagoon kávézó nemzetközi és helyi ételválasztékát.  A szálloda 
rendelkezik még szabadtéri loung-zsal, jakuzzival, bárral és 

divatos éjszakai klubbal. A csendes és luxus környezet, a válogatott vendégkör ideálíssá teszi vendégeink 
számára.  

HOTEL THE CLIFF RESORT 4*+  

Az utazónak aki Phan Thiet látnivalóira és az üdülőhely 
szürakoztató programjaira is kiváncsi, a Cliff resort & Resort a 
tökéletes választás. Mindössze 10 km-re talátható a város 
központjától. A vendégek élvezhetik a város nevezetességeit és 
a szálloda közelében kínált programokat: Sea Link Golf pálya, 
Ponashu torony, Jibe’s bar búvárközpont ad speciális bájt 
ennek a hotelnak.  A hotel sok lehetőséget kínál, hogy 
élvezetessé tegye a nyaralást.  

mailto:hq@vietnamiut.hu
http://www.vietnamiut.hu/wp-content/uploads/2016/09/pandanusresortmuine01.jpg
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HOTEL VICTORIA PHAN THIET 4*+ 

A Hotel Victoria Phan Thiet 9 km-re található a halászfalutól, 
fehér homokos és pálmafás tengerparton. Az 59 bungalow 
tradicionális vietnami stílusban épült, törekedve a természetes 
anyagok felhasználásával.  

A hotel fürdője híres, 4 étterme sokféle konyhát felvonultatva, 
az ínyenc vendégek kedvelt helye. Úszómedencéje, napozó 
terasza, és jakuzzija nagyon kellemes pihenési lehetőséget 
nyújt. 

Rengeteg a sport és szabadidős tevékenység is, amik közül választhat a vendég. Tengerparti labdajátékok,  
kerépár kölcsönzés, és sok egyéb, és számos „nem motorizált”  szabadidős program. A szálloda által szervezett 
kiránduló  

 
SEAHORSE RESORT & SPA 4* 
 

A Seahorse Resort & Spa Mui Ne legelegánsabb és 
legstílusosabb, közvetlen tengerparti üdülője, amely csedes és 
gyönyörű környezetben fekszik a tenger partján. Tökéletes 
környezetet biztosít a nyugodt, kényelmes és különleges 
természeti élményeket kínáló nyaraláshoz. 40 luxus bungallója, 
59 Deluxe szobája és lakosztálya, a SPA és rengeteg üdölési 
szolgáltatása egyedülállóvá teszi az egész körzetben. 
 
 

 
HOTEL TERRACOTTA 4*  
 

Ez a remek üdülő tíz perc távolságra található Mui Ne 
központjától. Gyönyörú, a környék virágaiból összeállított 
virágoskertben fekszik. 
 
65 szobája modern felszerelésá, minden megtalálható bennük, 
ami kényelmessé teheti a nyaralást.  
 
Étterme európai és ázsiai konyhát is visz és kiszolgálja a 
szálloda pool bárját is. Rengeteg sportlehetőség és a hotel által 
szervezett kirándulások közül is lehet választani. 

 
  

mailto:hq@vietnamiut.hu
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NYARALÁS PHU QUOC SZIGETÉN 

 

 

Phu Quoc szigete csak egy óra repülés Ho Si Minh-városból, vagy két óra repülés Hanoiból. Így a lehető 
legtöbb utazási időt kell áldozni arra, hogy élvezhessük az egzotikus sziget életét.  

A nyaralás Phu Quoc tengerpartjain egy igazi ízelítő a trópusi paradicsomból. A sziget dél-Vietnamban, a Thai 
öbölben fekszik. A Smaragd sziget, ahogy a helyiek hívják természetes növényzetéért, buja trópusi erdeiért, az 
érintetlen esőerdőkben fakadó forrásaiért, csodálatos élővilágáért,  azonban nem csak ezekről 
híres.  Elefántcsont színű, lágy homokos tengerpartjai, öblei méltán teszik Phu Quoc szigetét Vietnam egyik 
leghíresebb üdülőhelyévé. 

Phu Quoc szigeti nyaralási alapcsomagjaink 4 nap nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint 
meghosszabbíthatók! Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók. 

Phu quoc önmagában „csak” egy kellemes nyaraló sziget. Egy hosszabb itteni nyaralásnál fontos, hogy a 
tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk, mert nasgyon hamar kiderülhet, hogy a nap 
mindennap ugyanúgy süt és nem ártana egy ki mozgás, kirándulás.. Phu Quoc és a környező szigetvilág jó pár 
ilyen lehetőséget nyújt. az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz: 

 

mailto:hq@vietnamiut.hu
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Déli szigettúra: Duong Dong piac, Halszósz gyár, Cau emplom, Gyöngy farm. 

An Thoi szigetvilága: Egész napos túra a szigetvilág csodái közt. horgászat és sznorkeling. A Sao öböl. 

Gyalogtúra a nemzeti parkban: az egyszerű őserdei sétától a dzsungel kalandokig. 

Naplemente túra: a trópusi naplemente a legszebb helyen. 

Éjszakai tintahal halászat: Izgalmas éjszakai program a tengeren, .halászhajóval,  reflektoros tintahal fogással. 

Északi szigettúra: fürdés, sznorkelezés és horgászás a kisebb északi szigetek körül, különleges látnivalókkal: 
Ganh Dau Beach, Kambodzsa a távolból, bors farm a nemzeti parkban. 

TRANSZFER PHU QOUC-BA: 

A nyaralási csomag tartalmazza  Phu Quoc repülőtere és a szálloda közötti mind kétirányú privát 
transzfert is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.  
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SZÁLLODÁINK, ÜDÜLŐINK PHU QUOC SZIGETÉN 

 
MAI SPA RESORT PHU QUOC 3* 

Azok számára akik a kellemes nyaralás mellett részt 
szeretnének venni Phu Quoc nyüzsgő éjszakai életében, meg 
szeretnék ismerni a sziget izgalmas helyeit az üdölő központ 
legjobb helyeit, a Mai Spa Resort a tökéletes választás! A város 
izgalmas központja csak 1 km-re fekszik. A hotel széles körű 
szolgáltatásai között a free wi-fi, remek közösségi terek, 
étterem, parti bár, medence, mind a 27 vietnami stílusban 
berendezett szobájában plazma TV, papucs, fördőköpeny, 
napernyő és sok egyéb szolgáltatás van.  A szálloda 

magánstrandja is gyönyörű. A parton lévő SPA minden elképzelhető kényeztetéssel szolgál, miközben 
nézhetjük az öböl gyönyörű látványát.  
 
 TERRACE PHU QUOC RESORT 3*  

A Terrace Phu Quoc Resort Phu Quoc Ba Keo strandján 
fekszik, a sziget legfrekventáltabb ödölő központjában. 
Nyitott és modern építési koncepciója, a park amiben fekszik, 
medencéi, saját teraszos bungallói kiválló nyaraló – pihenő 
hellyé teszik.  Főleg az egyszerűbb kialakítású, de minden 
luxussal felszerelt és csendes nyaralóhelyeket kedvelő 
vendégeknek ajánljuk. 

 
 
 
 

 
SEA SENSE RESORT PHU QUOC 4*  

A Sea Sense Resort egészen különleges szépségű hely. 30 
hektáros telke Phu Quoc egyik legszebb helyén az Ong Lang 
Beach a Thai öbölre néző szirtjén terül el. 30 tengerre néző, 
vietnami stílusban épült és luxus kivitelű és felszereltségű 
bungalója, a központi épület és a parkban elhelyezkedő faházak 
felejthetetlen nyaralást biztosítanak. A hatalmas kerti 
úszómedence, a saját tengerpart, éttermek, fürdők és számtalan 
szolgáltatása minden igényt kielégítenek. Legcsodálatosabb 
azonban a trópusi naplemente, a Keleti tenger horizontján 
lebukó nap, a mindennapos és soha sem ismétlődő csoda. 
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 LONG BEACH RESORT PHU QUOC 4*   

 A Long Beach Resort ősi és emberek által ritkán zavart 
tengerpartja, 118 tradicionális vietnami falusi stílusú szobája 
és lakosztálya minden igényt kielégít. Szolgáltatásai 
széleskörűek, minden ázsiai kényeztetési szolgáltatás, beach 
bár, éttermek, közösségi helyek megtalálhatók itt. 

 
 
 
 
 
 
  

EDEN RESORT PHU QUOC  4*+ 
A vadonatúj, 2010-ben épült 4*-s üdülő a sziget egyik legszebb 
nyaralóhelye, ami kb. 5 km-re a repülőtértől, csodálatos 
környezetben, közvetlenül a tenger partján fekszik. 
 
A hotel 166 nagyon kellemesen felszerelt vendégszobájának 
mindegyikében van plazmaTV, masszázs-fördőkád, vezeték 
nélküli Internet. Nem dohányzó vagy dohányzó szobák is 
választhatók.  
 
Számos szolgáltatása közt megtalálhatók a medencék (gyermek 
medence is), magánstrand, masszázs és egyéb SPA 
szolgáltatások, gyerekklubb, és még sok más vendég-

kényeztető szolgáltatás is. 
 
 
MERCURE PHU QUOC RESORT 4* 

A Mercure Phu Quoc Resort trópusi kertjében rejtőző 73 önálló 
és minden kényelemmel felszerelt nyaralóvillája a Thai öböl 
gyönyörű tengerpartja mentén található. 

Vendégei kényelméről és szórakozásáról két bár, teniszpályák, 
medence, jakuzzikkal és szaunával ellátott SPA gondoskodik. 
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FAMIANA RESORT PHU QUOC    

A sziget legszebb és leghosszabb tengerpartján Bai Tuongon, 
Duong Dongn kisvárosának központjában található a sziget 
egyik legszebb tengerparti üdülője. Hatalmas, pálmafás 
parkban találhatók a szállások két külön csoportban. 
Közvetlenül a tengerparton sorakoznak a Beach & Spa csoport 
bungalói. A pálmaligetben rejteznek a Green Villa csoport 
villái. A többi épület, a medencék a parkban elszórtan 
helyezkednek el. Az üdülő hosszan elnyúló, pálmafás, selymes 
homokú magánstrandja kitűnő pihenési és fürdőzési 
lehetőséget biztosít. Természetesen, minden elképzelhető 
üdülői szolgáltatás is rendelkezésre áll.  Minden szoba, villa és 
bungaló különleges tervezésű, az építészet és a lakberendezés 
központjában a természet közelsége, a természetes anyagok 

felhasználása és a felülmúlhatatlan tengeri panorama áll. 

LA VERANDA RESORT 4* 

Az üdülő 70 darab egyedi balkonos, tengerre néző és 
különleges berendezésű szobával rendelkezik, amelyek patkó 
alakban veszik körül az üdülő központi medencéjét. 

Két étterme, a longue bár, a tengerparti SPA és a csodálatos 
kilátás szolgálja vendégei kényelmét. Különösen alkalmas 
baráti társaságok nyaralásához, családi eseményekhez, 
esküvőkhöz és nászutakhoz. 

 

 
FUSION RESORT PHU QUOC 5* – ALL SPA INCLUSIVE 
   

 Ez az üdülő igazán különleges. A tágas trópusi parkban 
elszórtan elhelyezkedő saját medencés villák, a tengerre vagy 
folyópartra néző kilátás a villák teraszáról igen különleges 
élményt biztosít. További érdekesség a modern szolgáltatási 
csomag. A SPA összes szolgáltatása benne van az árban (all-
SPA inclusive koncepció), a reggelizz bárhol és bármikor 
koncepció, az esti tengerparti vacsorák lehetősége és még 
számos, máshol ritkán megtalálható szolgáltás teszi igazán 
feledhetetlenné a nyaralást. 
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NYARALÁS DA NANG ÉS HOI AN TENGERPARTJAIN 

 
 
 

 
 
 

A Da Nang Vietnam harmadik legnagyobb városa és egy igazi bejárat egy lenyűgöző tengerparti régióba, alig 
egy órányi repülésre Saigontól vagy Hanoitól. Da Nang három szomszédos világörökségi terület között 
található: Hue császárvárosa, Hoi An Óvárosa és az ősi My Son Szentélyváros.  

Nem csak ezek a világörökségi célpontok teszik izgalmassá ezt a régiót. Da Nang városa is gyönyörű. A város 
északi végén kezdődő és Hoi An déli végéig húzódó,  mesés tengerparti tájakkal megtűzdelt öböl Vietnam 
egyik legjobb strandjával és vendégszerető helyi lakosával egyre népszerűbbé válik a turisták helyi és 
nemzetközi célpontjaként. 

Da Nang és Hoi An programok 

Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Da Nang 
és Hoi An számos ilyen lehetőséget nyújt. Az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis kikapcsolódáshoz: 
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Da Nang és a Son Tra félsziget felfedezése  Ba Na Hill pagodák, őserdők és csodálatos hegyek 

Hoi An és a My Son Szentély    Egy teljes nap Hoi An óvárosában 

A Street food Hueban     Főzőtanfolyam és ételkóstolás Hoi An-ban 

Sznorkelezés a Son Tra félszigeten    Házi főzőtanfolyam Da Nang-ban 

Hoi An Gourmet túra     Farmerkedés és halászat kalandprogram 

A Bach Ma Nemzeti Park és a Lang Co beach  Sétahajózás naplementével és vacsorával a Han folyón 

A DMZ: egy szörnyű háború csataterei   Tengeri horgászat 

Sznorkelezés Cu Lao-ban és a Cham sziget Golf nap Da Nang-ban 
 
 
TRANSZFER DA NANG ÉS HOI AN TENGERPARTJÁRA: 

A nyaralási csomag tartalmazza  a Da Nang-i repülőtér és a Da Nang vagy Hoi An tengerparján fekvő 
szálloda  közötti mind kétirányú privát transzfert is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.  
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SZÁLLODÁINK, ÜDÜLŐINK DA NANG-BAN ÉS HOI AN-BAN 
 
 
CENTARA SANDY BEACH RESORT DANANG 4*   

 

 A Centara Sandy Beach Resort Danang, egy szuper 
tengerparti üdülő szálloda, ahol a zöld hegyek és a trópusi 
kertek alkotják a látképet, egybeolvadva az ősi homokkal és a 
kristálytiszta Keleti -tenger vizével. 
A 4*-os resort a Non Nuoc parton fekszik, az aktívabb 
vendégek számára  
nyújtott rengeteg sport szolgáltatással, felszerelésekkel.ű 
Az üdülő 42 holdon elterülő, karbantartott trópusi kertjével 
egyedülálló magánszférát biztosít pároknak és családoknak. 
 
 
 
 

 
 OLALANI RESORT AND CONDOTEL 5*    
 

A hotel a Non Nouc Strandon található, melyet a Forbes 
magazin a világ 6 legszebb strandja közé beválasztott. Olalani 
egy luxus, Hawaii stílust tükröző hotel.  
Elhelyezkedésének köszönhetően könnyen meglátogathatjuk a 
különböző UNESCO Világörökség helyeit, mint például a Hue 
Citadellát, My Son -t és Hoi An ősi városát. A környezetnek 
(homok, tenger, nap) köszönhetően az Olalani olyan, mint egy  
vonzó lány aki a legmodernebb Hawaii ruházatot viseli, ettől 
lesz különleges, másabb mint a többi, ázsiai stílust viselő hotel. 
A hotelnek 285 fényűző szobája van, melynek vagy a tengerre 
vagy a főmedencére néznek.  
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FURAMA RESORT DA NANG 5*    
 

 A Fumara elismerten a legjobb tengerparti üdülőszálloda  
Vietnámban, mely a Danang fehérhomokos parti szakaszon 
található. Fekvésének köszönhetően a főbb látványosságok 
gyorsan elérhetőek; Hoi An (20 perc), My son (90 perc) és Hue 
(2 óra). 198 szobája, 50 lakosztálya, és 50 medencés villája van 
neki (ágyak száma: 2-4). Az egész épületet ízlésesen 
dekorálták, a tradícionális vietnámi stílus keveredik egy kis 
franciával, ettől olyan tekintélyes ez a hotel – és ennek 
köszönheti, hogy már több filmsztár, üzletember is 
meglátogatta. A szálloda konyhája különlegességeket kínál. A 
tradícionális vietnámi konyha mellett fellelhető ázsiai, olasz és 
más európai ízek is, és a legjobb steak is itt fogyasztható el. 

Különböző büfék és bárok állnak a vendégek rendelkezésére, szerte a hotel körül. A vendégek szórakoztatását 
egyéb szolgáltatások is biztosítják: elérhetőek vizi sportok, búvárkodás, golf és wellness részleg is.  
 
 
 MELIA DA NANG 4*+ 

 A Melia Da Nang a Danang fehérhomokos parti szakaszon 
található. Fekvésének köszönhetően a főbb látványosságok 
gyorsan elérhetőek; Hoi An (20 perc), My son (90 perc) és Hue 
(2 óra). A 33 km hosszú fehér homokos part egyik 
gyöngyszeme. 158 szobával, és luxus lakosztályokkal 
rendelkezik, melyet a gyönyörű Márvány-hegység és a  
lélegzetelállító tenger és a buja, zöld kert vesz körbe. A 
főépületben 118 szoba található, 5 emeleten, 4 különböző 
kategóriában: Standard, Deluxe, Premium és Suite.  
 
 
 

 
 NAMAN RETREAT 5*    

 A Naman Retreat tökéletesen vegyíti az időtlen vietnámi 
örökségeket és kultúrát a luxus, modern vonzó világgal. 
Lenyűgöző tradícionális bambusz építészet és tökéletes 
belsőépítészet és az elmaradhatatlan vietnámi vendégszeretet 
fogadja az ideérkezőket. A megújulás helye ez, ahol az 
érzékeink új életre kelnek, köszönhetően a wellness részlegnek 
és a különböző tereknek, ahol a testünk gyógyul a lelkünk 
pedig megújul. A hely jelmondata: “A vendégek lelkükben 
megnyugodva, megfiatolodva köszönnek el tőlünk. A célunk 
az, hogy varázslatos és elbűvölő élményeket adjunk a 
vendégeinknek. 
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FUSION MAIA RESORT DA NANG 5* - ALL SPA INCLUSIVE  
 

A relaxáció és meditáció központja ez a hely. Az 5*-os villák 
saját medencével, egyszerű formatervezéssel vannak ellátva. A 
hotel harmóniába hozza a természetet az emberi testtel és 
lélekkel, ezt bizonyítja a vízesés, a gőzfördű, a szauna és a 
különböző wellness szolgáltatások. Jöjjön el, és élvezze azt a  
nyugalmat, amit máshol még nem talált meg!  
 
 
 
 
 

 
VICTORIA HOIAN BEACH RESORT & SPA 4*+  
 

Victoria Hoi an Beach Resort &Spa a Cua Dai parton található, 
mindössze 15 percre az ősi várostól és 30 percre a Danang 
Nemzetközi repülőtértől. Az üdülő szálloda építészetét egy régi 
tradícionális halászfalu ihlette. Gyönyörű környezetébe 
beletartoznak a kis sétányok, a festői szépségű tavak és az 
agyagtetővel ellátott házak is.  
 
 
 
 
 

 
 
PALM GARDEN RESORT 5*    
 

Az 5 hektáron elterülő, trópusi kerttel rendelkező Palm Garden 
Beasch Resort & Spa az egyik leghívogatóbb tengerparti 
szálloda Hoi An-ban. Hoi An városa nagy hatással volt a hotel 
megépítésére, így az építészeti elemekben találkozhatunk a 
hagyományos dizájnnal, melyet egy kis modern luxussal 
kevertek.  
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NYARALÁS NHA TRANG TENGERPARTJAIN 

 

 

Kb. 5.5 óra autóútnyira Ho Chi Minh City-től, vagy egy órás repülésnyire Saigontól fekszik Vietnam 
leghíresebb tengerparti üdülőhelye: Nha Trang. 

Hosszú, pálmafás, szikrázóan fehér homokos, hosszan elnyúló strandjai a Kínai-tenger partján fekszenek. 
Szállodái, üdülői, szórakozási lehetőségei minden igényt kielégítenek. A központi strandjaitól kicsit távolabb, a 
kis öblökben, domboldalakon egészen különleges kialakítású üdülők, nyaraló villák húzódnak meg. 

Nha Trang beach-i nyaralási alapcsomagjaink 4 nap nyaralást tartalmaznak, de tetszés szerint 
meghosszabbíthatók! Több különböző üdülőhely csomagjai is kombinálhatók. 

Egy hosszabb nyaralásnál fontos, hogy a tengerparton kívül egyéb szórakozási lehetőséget is találjunk. Phu 
Quoc és a környező szigetvilág jó pár ilyen lehetőséget nyújt. az alábbi napi programjainkat ajánljuk egy kis 
kikapcsolódáshoz: 
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Félnapos városnézés Nha Trang -ban 

Egész napos városnézés Nha Trang -ban 

A vidéki Vietnam: Egész napos falusi túra busszal és csónakúttal 

Kézműves falvak: busszal, gyalog és csónakkal 

Vízesések és hőforrások: egész napos felfedező túra a dzsungelben 

Barangolás a szigetvilágban:  Hon Mun, Hon Mieu, Hon Mot 

Üvegfenekű hajóval a Salanganes szigeteken: Egész napos felfedező program 

Egész napos barangolás a szigetvilágban: Hon Mot, hon Hon Tam, halászfalvak, tengeri kajakozás 

Nha Trang tengerparti barangolás: ősi templomok, falvak, piacok. 

TRANSZFER NHA TRANG-BA: 

A nyaralási csomag tartalmazza  Cam Rath repülőtere és a szálloda közötti mind kétirányú privát 
transzfert is, légkondicionált autóval vagy minibusszal.  
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SZÁLODÁINK NHA TRANG-BAN 

 
ASIA PARADISE NHA TRANG 3*+ 

Az Asia Paradise Hotel Nha Trang az üdülőhely  3 legjobb 
3*-os szállodáinak egyike. Elhelyezkedése és az általa nyújtott 
luxus következtében szolgáltatásai inkább a 4*-os kategóriába 
sorolnák. Árai viszont 3*-ak, megfizethetők. . 

A szálloda ideális helyen, az üdülőhely szívében,  számos 
idegenforgalmi létesítmény között fekszik, a tengerparttól egy 
saroknyira.  Az öböl a világ 30 legérintetlenebb 
tengerpartjának egyike. Igazi, trópusi strand élményt kínál. 

 
WHALE ISLAND RESORT 4* 

A Whale Island Resort a Phong Bay öböl partján fekszik. A 
hotelből remek kilátás nyílik az öbölre és a környező trópusi 
tájra. A  központi épület szobái tágasak, dolgozó és nappali 
térrel is rendelkeznek. Külön érdekesség a kiegészítő 
szolgáltatások sokszínűsége. Néhány ezek közül: búvárközpont 
és PADI  tanfolyamok; különleges tengeri menüt is kínáló 
étterem; remek bár; szörf, kajak és katamarán kölcsönzés; 
kirándulások. Figyelem! A Whale Inland Resort két órás közúti 
távolságra fekszik Nha Trang városától és 3 órányira Cam 

Ranh repterétól.  Igazi természeti menedék! Nincs légkondi, hútügép vagy TV a szobákban.  A központi 
épületben azonban minden szolgáltatás elérhető. 

LIBERTY CENTRAL NHA TRANG 4* 
 
A fehér homokos part és a kék tenger mellett épült hotel az 
első, mely a Liberty Central név alatt működő hotel. Egy évvel 
a megnyitása után már az egyik legjobb 4*-os hotelek közé 
sorolták Nha Trang-ban. A vendégek a legjobb helyre 
érkeznek, hiszen a hotel Loc Tho-ban találhalható, mely az 
egyik legnépszerűbb turistaközpont. Na Trang városközpontja 
kb 100 méterre, a repülőtér pedig 35 percnyire van a hoteltől.  
Az elhelyezkedésének köszönhetően könnyen bejárhatjuk a 
helyi érdekességeket, nevezetességeket. A hotelben 227 szoba 
található meg, 20 emeleten, lélegzetelállító tengerre néző 
terekkel, szobákkal, a tengerpart pedig könnyen elérhető innen 

(kb. 2 perc sétával). 
.  
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PREMIER HAVANA NHATRANG HOTEL 5* 

 
A hotel a hires és népszerű Tran Phu sugárút mellett található, 
Nha Trang öböl partjánál, amely a világ 29 legszebb öböljének 
az egyike. A hotel 2013 januárjában nyílt meg, a 41 emeletes 
épületnek egyedi és modern formatervezése van, mely elbűvöli 
az idelátogatókat. Privát kis alagút biztosítja az átjárást a 
tengerpartra, ahol a vendégek különböző frissensülteket, 
mártogatós falatkákat ehetnek. Közel a belvároshoz, de mégis 
kellően távol tőle, így a vendégek maguk mögött tudják hagyni 
a mindennapi stresszt, és csak a kikapcsolódásra 
koncentrálnak.  
 
 
 

 
SUNRISE NHA TRANG BEACH HOTEL & SPA 5* 

A Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa Nha Trang Hotel 
az egyetlen gyarmati stílusban épült szálloda Nha Trang-ban.  
Az 5 csillagos szálloda idilli helyen, Nha Trang turisztikai 
negyedében fekszik, pár lépésre a strandtól, sétatávolságra a 
bevásárló központoktól és az idegenforgalmi célpontoktól. A 
szálloda 125 tengerre néző erkélyes szobájából és 
lakosztályából gyönyörű kilátás nyílik a Nha Trang öbölre.  A 
római stílusú medencével és privát stranddal rendelkező 
üdülőszálló ideális hely a nap szerelmeseinek is. Egyszerűen 

minden kényelmi szolgáltatással rendelkezik. külön érdekessége a régi  császári stílusú Huong Viet étterem és a 
Sunrise Spa luxusa. 

EVASON ANA MANDARA IS NHA TRANG 5* LUXURY 
 
 

Az Evason Ana Mandara a Nha Trang egyetlen teljesen 
tengerparti szállodája. Közvetlenül a tengerpart és a városi út 
között helyezkedik el, 74 ikerházas kis villával rendelkezik. Az 
étkezési lehetőségek száma végtelen: meg lehet kóstolni a helyi 
ételeket, illetve nemzetközi konyha is rendelkezésre áll, 
minden esetben a legfrissebb alapanyagokkal dolgoznak. A 
szolgáltatások közé tartozik még a teniszpálya, strand röplabda 
és egyáb más vizi sport tevékenységek.  
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LEBESZÉLŐS RÉSZ AZ ONLINE FOGLALÁSRÓL… 

 Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is… 
Kicsit utánanézve mindig kiderül, hogy valamelyik nagy online szállásfoglalási rendszeren keresztül történt a 
vásárlás vagy éppen a szálloda saját honlapján… 

… az aktuális szállodai, üdülőhelyi információk sokszor teljes hiányában.  

A nagy foglalási rendszerek problémája az, hogy nem tudják ellenőrizni azt 
a gyakran több millió szálláshelyet, és gyakran százezres nagyságrendű 
üdülőhelyet, amit hirdetnek. Ezért aztán a módszerük: 

 „Ha nincs baj, akkor nincs baj. Ha van, kizárjuk a szálláshelyet.” Ez 
azonban a vendégen utólag már nem segít. 

A hotel partnerek rakják fel a saját ajánlataikat a foglaló rendszerekbe, 
amit azok nem tudnak (és nem is akarnak) ellenőrizni. Minden „trükk”, 
minden szállodai probléma a vendégen csattan, orvoslási lehetőség nélkül. 

Ide kerülnek fel a valamiért hátrányos szobák is. Erre rengeteg példa van. 
Például: igaz, hogy Deluxe a szoba, de a konyha fölött/diszkó fölött/éppen 
építkeznek a szomszéd telken/…. van. Online rendelésnél ez védhetetlen 
szituáció, ahol csak a szálloda nyerhet. 

 

Ha bármi probléma van, a recepciós széttárja a karját: „Sajnos nem tudok segíteni! Nem nálunk történt a 
rendelés, kérem forduljon az ügynökéhez.” 

Az online  szállásfoglalás általában a szálloda nem minden szobafajtáját és 
szolgáltatási lehetőségét biztosítja. Miért is tegye fel azt, amit sokkal jobb 
áron maga is el tud adni? Miért is tenne fel olyan szolgáltatásokat amik 
veszteségesek, csak jobb szoba eladhatóságot biztosítanak? Ha velünk 
foglal,  a „titkolt szobákat” és szükséges szállodai kiegészitő 
szolgáltatásokat is megszerezzük Önnek. 

 

 

A sok csillagos szállodáknál nem szokott probléma lenni. Ha mégis, akkor , ha tudnak, segítenek. Gyakori 
azonban a megfelelő tájékoztatás hiánya, illetve a félretájékoztatás a kisebb, nem annyira 5*-os 
szálláshelyeknél.  Néhány szokásos probléma és szállodai trükk:  
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Ez nem az, mint a honlapján… 

A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat 
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felső kategóriás 
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy amit 
kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen. 
Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is 
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny. Tengerparti 
üdülőhelyeken mindig ellenőrizzük le, ha egyáltalán lehet, az „igazságot”, 
legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már megfordultak a 
helyszínen. 

Etnikailag szennyezett… 
Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás, ami abból él, 
hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud ellenállni annak, ha egyszerre 
pár száz vendége érkezik, Oroszországból, Kínából, Indiából. Nincs velük 
semmi baj, csak annyi, hogy más környezetben szocializálódtak, mint az 
Európából érkező látogatók. Saját környezetükben, minden OK velük, de 
összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb ötlet. 
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó minőségét hangosan 
böfögve méltató távol-keleti vendégekkel… Ha önkéntelenül is részt vett a 
szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett… 
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence 

partján, miközben szüleik boldogan tömték magukba kézzel az uzsit… … gyorsan rádöbbenhet arra, hogy 
valahogy nem választott jól. 
 
Minden OK a szállodával, de a környék… 

Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes 
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka 
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik. Ez a 
helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a cölöpverő gépek 
adják a ritmust, nem a legszebb altatódal… 

 

A vízlépcső – távolban a megrendelt szálloda…  
Ez a világ minden tengerparti nyaralóhelyén kedvelt fogás az olcsó 
szállodáknál, amit online értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti 
szállodába, és a szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: 
sajnos elnéztük a foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, 
amíg fertőtlenítjük a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a 
mi költségünkön szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris 
átvisszük a kedves vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes 
kapacitásuk többszörösét szokták eladni szezononként. A felajánlott új 
szállás mindig jóval messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A 
végeredmény mindig az, hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a 

tengerparthoz képest, túlfizeti a szállást, és csalódik. 
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A MI MEGOLDÁSUNK... 

Az előző rész (igaz) rémmeséi, nekünk sok problémát okoztak, hiszen 
vendégeink mindig rajtunk kérték számon, bármi horror történt is velük. 
Ezért kitaláltunk valamit, hiszen... 
 
... „Mi már itt vagyunk otthon”… 

… ezért pontosan ismerünk minden körülményt. Ezt használjuk fel arra, 
hogy kicsit fokozzuk a nyaralás komfort élményét. Kialakítottunk egy 
szigorúan ellenőrzött rendszert. Ez a: 

 
Trusted Hotel Partner program és az egyéni foglalási szolgáltatás 

A katalógusunkban ajánlott szállodákkal minden rendben van, sok 
vendégünk személyes tapasztalata segít minket az aktuális lista 
összeállításában. (Nem egyszerű felkerülni erre a listára, rajta maradni 
azonban még nehezebb…) Elsősorban partner szállodáink segítségével 
kialakított utazási csomagjainkat javasoljuk. Válasszon nyugodtan, a listán 
szereplő választékból, de kérjen tájékoztatást a megrendelés előtt, az 
aktuális körülményekről.  

Természetesen lehet más szállást is keresni, választani. Ebben az esetben 
az árak összehasonlításánál  vegye figyelembe, hogy mi sohasem ajánlunk 

csak szobát. Csomagjainkban mindig benne van a teljes körű gondoskodás, a magán transzferek – és ami a 
legfontosabb – a hely ismerete.   

Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb szállást. 

Mi folyamatosan figyeljük a térség (Thaiföld, Kambodzsa, Laosz, Burma, 
Vietnam, Malajzia ) történéseit és ha bármi olyat tapasztalunk, ami 
problémát okozhatna Önnek az adott szállásnál,  időben szólunk, és 
segítünk azt megoldani vagy elkerülni. 

Ha nem az ajánlott szállások közül szeretne választani, semmi gond! De ne 
rendeljen azonnal!   Lépjen kapcsolatba velünk, és válasszuk ki közösen a 
legjobbat. Mi már itt vagyunk otthon, ezért pontosan ismerünk minden 
körülményt. Szívesen elmondjuk Önnek mindazt, ami nem szokott a 

szállodai honlaponon megjelenni. Ha tudjuk, megszervezzük a szükséges transzfereket, helyi repülőjegyeket is. 
 
 
 

 

mailto:hq@vietnamiut.hu

	nyaralasokA4
	EDIT nyaralási összerakós
	A Street food Hueban     Főzőtanfolyam és ételkóstolás Hoi An-ban
	Sznorkelezés a Son Tra félszigeten    Házi főzőtanfolyam Da Nang-ban
	Hoi An Gourmet túra     Farmerkedés és halászat kalandprogram
	A Bach Ma Nemzeti Park és a Lang Co beach  Sétahajózás naplementével és vacsorával a Han folyón
	A DMZ: egy szörnyű háború csataterei   Tengeri horgászat
	Sznorkelezés Cu Lao-ban és a Cham sziget Golf nap Da Nang-ban


