
Wietnam - 16 dni ( - )

Wsród cudów wietnamskiej przyrody z pewnoscia zachwyca nas basniowe krajobrazy delty Mekongu,
malownicze wyspy i plaze, rozlegle tereny parków narodowych i górskie krajobrazy pólnocy, gdzie
znajduje sie najwyzszy szczyt kraju - Fan Si Pan. Kultura Wietnamu jest niezwykle egzotyczna dla
przybyszów z Europy. Barwne przedstawienia teatralne, urzekajaca muzyka tradycyjna, gwarne targi,
wspaniale rekodziela i specjaly lokalnej kuchni z pewnoscia zachwyca nasze zmysly. Choc jest to kraj
coraz bardziej popularny turystycznie, wiele jego zakatków nie zostalo jeszcze skazonych cywilizacja.

LISTA HOTELI:

Miast
o

FIRST CLASS HOTELS SUPERIOR HOTELS

Hanoi PRESTIGE HOTEL HANOI (superior
room) www.prestigehotels.com.vn

SUNWAY HOTEL HANOI (superior
room) www.sunway-hotel.com

THANG LONG OPERA (superior
room) www.thanglongopera.com

MAJESTIC SALUTE (deluxe
room) www.majesticsalutehotel.com

Halon
g 

Bay

MITHRIN (superior R.O.H
room) www.mithrinhotelhalong.com.vn

GRAND HALONG (superior
room) www.grandhalonghotel.com.vn

CONG DOAN HA LONG HOTEL (superior
room) www.grandhalonghotel.com.vn

HALONG BAY (R.O.H
room) www.halongbayhotel.vn

Hue HUONG GIANG HOTEL RESORT &
SPA (deluxe
room) www.huonggianghotel.com.vn

PARK VIEW HOTEL (R.O.H
room) www.parkviewhotelhue.com

HUE QUEEN (R.O.H
room)  www.huequeenhotel.com

HUE HERITAGE (R.O.H
room) www.hueheritagehotel.com

Hoi
An

RIVER BEACH RESORT & RESIDENCE
HOI AN (deluxe
room) www.river-beachresort.com

GLORY HOI AN (executive superior
room) www.gloryhotelhoian.com

LOTUS HOTEL HOIAN (superior
room) www.hoianlotushotel.com

BACH DANG HOI AN HOTEL (R.O.H
room) www.bachdanghoian.com

Ho
Chi
Minh

REX HOTEL (deluxe
room) www.rexhotelvietnam.com

LIBERTY CENTRAL (deluxe
room) www.libertycentralhotel.com

TAN HAI LONG HOTEL & SPA (superior
room) www.tanhailonghotel.com.vn

HOANG HAI LONG (superior
room)  www.hoanghailonghotel.com

Can
Tho

GOLF CAN THO (superior city view
room) www.golfhotel.vnn.vn

NINH KIEU 1 HOTEL (R.O.H
room) www.ninhkieuhotel.vn

SAIGON CAN THO (R.O.H room)
  www.saigoncantho.com.vn

Phan SEA LION BEACH RESORT & SPA (deluxe garden view

http://www.prestigehotels.com.vn/
http://www.thanglongopera.com/
http://www.grandhalonghotel.com.vn/
http://www.halongbayhotel.vn/
http://www.huonggianghotel.com.vn/
http://www.parkviewhotelhue.com/
http://www.huequeenhotel.com/
http://www.river-beachresort.com/
http://www.gloryhotelhoian.com/
http://www.hoianlotushotel.com/
http://www.bachdanghoian.com/
http://www.rexhotelvietnam.com/
http://www.libertycentralhotel.com/
http://www.tanhailonghotel.com.vn/
http://www.hoanghailonghotel.com/
http://www.ninhkieuhotel.vn/
http://www.saigoncantho.com.vn/


Miast
o

FIRST CLASS HOTELS SUPERIOR HOTELS

Thieh room) www.sealionresort-muine.com

SEAHORSE RESORT & SPA (deluxe garden view room) www.seahorseresortvn.com

Program: HANOI - HALONG BAY - HUE ROYAL CITY - DANANG - HOI AN ANCIENT TOWN -
MY SON HOLYLAND - HO CHI MINH CITY - CU CHI TUNNELS - MEKONG DELTA / MY THO -
CAN THO - PHAN THIET BEACH / MUI NE BAY

Dzien 1 - 2 WARSZAWA/ HANOI 

Spotkanie na lotnisku Okecie na 2 godziny przed planowanym wylotem samolotu, odebranie
dokumentów podrózy i odprawa paszportowo - bagazowa. Przelot do Wietnamu na lotnisko w Hanoi -
lotnisko Noi Bai (przylot nastepnego dnia). Po przylocie na miejsce spotkanie z miejscowym
przewodnikiem i transfer do wybranego hotelu, zakwaterowanie w pokojach oraz czas na odpoczynek
po podrózy lub indywidualne zwiedzanie miasta. Kolacja w formie bufetu w lokalnej restauracji Khai's
Brother. Nocleg w w hotelu w Hanoi.

Uwaga: zakwaterowanie w hotelach jest od godziny 14:00, wymeldowanie o 12:00. Wczesniejsze
zakwaterowanie lub pózniejsze wymeldowanie uzaleznione jest od dostepnosci pokoi oraz dodatkowo
platne.

Dzien 3 HANOI 

Sniadanie w hotelu a nastepnie wyjazd na calodzienne zwiedzanie miasta. W programie m.in: Stare
Miasto, które zachowalo kolonialny charakter z licznymi swiatyniami, polozone nad jeziorem Hoan
Kiem, Plac Badinh z mauzoleum przywódcy Wietnamu Ho Chi Minha, Plac Narodowy Ba Dinh,
Pagody: One Pillar, Tran Quoc, Quan Thanh, Swiatynia Literatury. Po poludniu wizyta w Muzeum
Etnologicznym, w którym zgromadzonych jest ponad 10 tys. obiektów zwiazanych z codziennym
zyciem, obyczajami 54 grup etnicznych zamieszkujacych Wietnam. Godzinna przejazdzka rikszami
po Starym Miescie - najlepszy sposób aby poznac uroki codziennego zycia miasta. Rikszami
dojedziemy do Ogrodu Hoan Kiem Lake - tam zwiedzimy Swiatynie Ngoc Son, nastepnie czas wolny
na spacer wsród przepieknej przyrody parku. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji. Powrót do
hotelu, czas wolny do dyspozycji uczestników. Nocleg w Hanoi.

Dzien 4 HANOI / HALONG BAY 

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu a nastepnie wyjazd w kierunku Zatoki Halong (przejazd
autostrada zajmuje ok. 2,5 - 4 godziny). Podczas przejazdu mozliwosc podziwiania unikalnych
krajobrazów oraz wysluchania ciekawych anegdot na temat zycia lokalnych mieszkanców. Po
przyjezdzie do zatoki udajemy sie do portu na 4 - godzinna wycieczke - rejs duza drewniana lodzia po
Zatoce Halong. Wietnamska Zatoka Ha Long doczekala sie wielu legend. Nic dziwnego, zapierajace
dech w piersiach widoki dzialaja na wyobraznie. Zatoka Ha Long (Zatoka Opadajacych Smoków) jest
jedna z najwiekszych atrakcji przyrodniczych Wietnamu i calej Azji. Na powierzchni póltora tysiaca
kilometrów kwadratowych rozsianych jest prawie trzy tysiace skalnych (wapiennych i lupkowych)
wysp i wysepek o charakterystycznym ksztalcie, tworzac niezwykle malowniczy krajobraz. Zaledwie
co druga wyspa ma swoja nazwe, tylko kilka jest zamieszkanych, w niektórych znajduja sie
spektakularne jaskinie, które mozna zwiedzic. Mozna tu tez odnalezc lasy mangrowe oraz rafe
koralowa. Zatoka Ha Long zostala wpisana na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO w 1994 roku.
W czasie rejsu zatrzymamy sie na zwiedzanie niektórych jaskin oraz przy malej wysepce zwanej
Titop Islet - tutaj czas na kapiel w krystalicznie czystej wodzie oraz spacer po piaszczystej plazy. W
czasie rejsu podany bedzie typowy lunch wietnamski, przygotowany z owoców morza (lunch
dodatkowo platny). Po rejsie transfer do hotelu, zakwaterowanie. Proponujemy krótki spacer nad

http://www.sealionresort-muine.com/


brzegiem Zatoki Halong - mozliwosc podziwiania pieknego zachodu slonca. Kolacja w jednej z
lokalnych restauracji. Nocleg w Halong Bay.

Dzien 5 HALONG BAY / HANOI / HUE ROYAL CITY 

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w droge powrotna do Hanoi. Po drodze zwiedzimy
tradycyjna wietnamska wioske Dong Trieu, która slynie z wyrobów garncarskich. Transfer na lotnisko
Noi Bai i wylot do Hue (14:25 - 15:35). Po przylocie przywitanie z miejscowym przewodnikiem
transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny do dyspozycji uczestników. Kolacja w jednej z
miejscowych restauracji. Nocleg w Hue.

Dzien 6 HUE 

Po sniadaniu wyjazd na zwiedzania miasta. Hue jest dawna (XVI-XX wiek) stolica Wietnamu,
przyjemnym miasteczkiem polozonym nad Perfumowa rzeka. Jego najwieksza atrakcja jest Cesarska
Cytadela, dawna siedziba wladców Hue, duzy kompleks budynków z palacem cesarskim, zakazanym
miastem, murami, bramami, swiatyniami, sklepami, muzami i galeriami. Równie interesujace sa
polozone tuz pod miastem grobowce cesarzy (koniec XIX wieku), które sa doskonalym przykladem
wietnamskiej architektury buddyjskiej. Cesarska Cytadela znajduje sie na Liscie Swiatowego
Dziedzictwa UNESCO. W programie m.in: Grobowce Królewskie Króla Tu Duc oraz Króla Khai Dinh,
Cytadela, Palac Najwyzszej Harmonii, Swiatynia Mieu, Teatr Narodowy (Duyet Thi Duong). Nastepnie
transfer do portu i wyplyniecie lodzia na zwiedzanie Pagody Thien Mu z 25 metrowym, 3 tonowym
dzwonem stojacym na grzbiecie marmurowego zólwia. Swiatynia niebianskiej bogini Thien M? -
symbol miasta Hue - stoi na wzgórzu na pólnocnym brzegu Rzeki Perfumowej, oddalona niespelna 5
km od centrum. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji. Nastepnie transfer do hotelu,
zakwaterowanie i czas wolny do dyspozycji uczestników. Nocleg w Hue.

Dzien 7 HUE / DANANG / HOI AN 

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku miasteczka Da Nang. Trasa prowadzi
droga krajowa numer 1 - podczas jazdy mozliwosc podziwiania przepieknego krajobrazu. Okolo 10
km na poludnie od miasta wznosza sie majestatyczne góry. W naturalnych jaskiniach kryja sie male
hinduistyczne i buddyjskie swiatynie, jest malownicza pagoda i platformy widokowe, z których
rozciagaja sie oszalamiajace widoki na ocean i okolice. Wjezdzajac na najwyzszy punkt trasy - 496 m
n.p.m bedziemy czuli sie jak ''zawieszeni'' pomiedzy niebem a morzem, ponadto niezapomniany
widok na rzeke Han oraz pobliskie plaze. Postój na zrobienie pamiatkowego zdjecia na plazy Lang Co.
Przyjazd do Da Nang, krótka wizyta w Museum Cham Sculpture. Slynne Bao Tang Cham (Muzeum
Czampy) jest najcenniejszym klejnotem Danangu. W jasnych, przestronnych salach miesci sie
najpiekniejsza na swiecie kolekcja misternych piaskowcowych rzezb, statuetek tanczacych kobiet i
bogin czczonych przez Czamów oraz narzedzia codziennego uzytku. Wsród pieknych krajobrazów (po
drodze zobaczymy wykute wioski w skalach Gór Marmurowych) dojedziemy do miasteczka Hoi An,
które polozone jest nad brzegiem rzeki Thu Bon, 30 km od Da Nang. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, czas wolny do dyspozycji uczestników. Wieczorem kolacja w jednej z lokalnych
restauracji. Nocleg w Hoi An.

Dzien 8 HOI AN / MY SON 

Po sniadaniu przejazd do My Son, antycznego miasta kultury Champa (lista Unesco). My Son to
nazwa ruin wspanialego niegdys swietego miasta z czasów swietnosci dynastii Czam panujacego w
IV-XII stuleciu. Na skutek uplywu czasu oraz amerykanskich bombardowan podczas w wolny w latach
siedemdziesiatych XX wieku niewiele pozostalo dzis z kilkudziesieciu hinduistycznych swiatyn oraz
budynków mieszkalnych. Miejsce jest malowniczo polozone, w dolinie, wsród porosnietych dzungla
wzgórz. Podobnie jak Angkor w Kambodzy, My Son na zostal opanowany przez dzungle i zapomniany
przez ludzi. Swiete Miasto zostalo odkryte dopiero pod koniec XIX wieku i ogloszono je wielka
atrakcja archeologiczna. My Son znajduje sie niecale 40 kilometrów od Hoi An. Te wspaniale zabytki



byly zniszczone przez nature i ostatnio przez wojne wietnamska. Mimo to, ruiny wciaz robia wielkie
wrazenie na zwiedzajacych. Po wizycie w My Son powrót do Hoi An - jest to jedne z najpiekniejszych
wietnamskich miasteczek i wielka atrakcja turystyczna. Historyczne stare miasto jest platanina
uliczek z mnóstwem pieknej, chinskiej architektury. Na kazdym rogu mozna tu znalezc male
restauracje, herbaciarnie, swiatynie, galerie, warsztaty rzemieslnicze, pracownie artystów, a takze
sklepy dla turystów. Miasto jest waznym centrum kulturalnym, liczni artysci sprzedaja tu swoje
obrazy, rzezby, czy inne rekodzielo. W programie m.in: ogladanie 400 - letniego japonskiego krytego
mostu, Pagoda Ong, wizyta w jednym z tradycyjnych domów rzemieslniczych. Uroda i wyjatkowy
klimat starego miasta Hoi An zostaly uhonorowane wpisem na Liste Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO. Po zwiedzaniu kolacja w jednej z lokalnych restauracji a nastepnie transfer do hotelu.
Nocleg w Hoi An.

Dzien 9 HOI AN / DANANG / HO CHI MINH (SAJGON)

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko Da Nang. Przelot do Ho Chi Minh (09:40 -
10:50). Po przylocie na miejsce transfer do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek przed dalsza
czescia programu. Po poludniu wyruszamy na zwiedzanie miasta. W programie m.in: Katedra Notre
Dame, budynek poczty, Palac Zjednoczenia (dawny palac prezydencki). Nastepnie przejazd wzdluz
historycznego bulwaru, gdzie znajduje sie stara ambasada Stanów Zjednoczonych, budynki rzadowe,
stary francuski City Hall oraz teatr z 1899 r. Nastepnie czas wolny na zakupy - udamy sie na jeden z
najslynniejszych bazarów - Ben Thanh. Wieczorem kolacja w wiosce Binh Quoi. Kolacja odbywa sie w
ogrodzie jednej z lokalnych restauracji polozonej niedaleko rzeki. Przed kolacja odbedzie sie
tradycyjny pokaz kulturalny z muzyka (kolacja + pokaz dostepne tylko we wtorek, czwartek i
sobote). Powrót do hotelu. Nocleg w Ho Chi Minh.

Dzien 10 HO CHI MINH / MEKONG RIVER / MY THO / CAN THO 

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie delty rzeki Mekong. Przejazd do
miasteczka My Tho (ok. 70 km). Po drodze zatrzymamy sie w miasteczku Ben Luc - tam krótkie
zwiedzanie Swiatyni Cao Dai. My Tho to miasto liczace ok. 170 tys. mieszkanców, lezace nad delta
rzeki Mekong. Jest znane z rozleglych sadów i pól ryzowych. Wycieczka lodzia po kanalach Delty.
Postój w jednej z wiosek i mozliwosc spróbowania swiezych owoców, odbedziemy równiez krótki
spacer wsród uprawnych pól. Jest to doskonala okazja do zapoznania sie z codziennym zyciem
mieszkanców. Mekong tworzy labirynt odnóg, kanalów i jezior oplatajacych male skrawki ladu i
wyspy, na których zyja ludzie zajmujacy sie glownie rybolówstwem i uprawa ryzu. Zycie tutaj
zwiazane jest bezposrednio z woda. Domy, szkoly, urzedy, swiatynie stoja na brzegu lub czesto
plywaja na powierzchni wody, bazary organizowane sa na srodku rzeki, a sprzedaz odbywa sie prosto
z lodzi. Transport ladowy prawie nie istnieje, do wiekszosci wiosek mozna sie dostac jedynie lodzia.
Calosc robi niezwykle wrazenie, jest to jeden z najbardziej malowniczych i fotogenicznych rejonów
Azji. Nastepnie przejazd do centralnej czesci delty Mekongu. Krótki postój na pamiatkowe zdjecia na
moscie My Thuan - jest to najdluzszy (1600 m) i jeden z najpiekniejszych mostów w calym kraju.
Przejazd do Can Tho - miejscowosc uwazana za najwieksze miasto delty Mekongu oraz jej stolice.
Miasto to lezy na prawym brzegu rzeki Hau Giang, najwiekszej odnogi Mekongu, w odleglosci ok. 75
km od jej ujscia do Morza Poludniowochinskiego. Po przyjezdzie do miasteczka zakwaterowanie w
hotelu i czas wolny do dyspozycji uczestników. Wieczorem kolacja w jednej z lokalnych restauracji.
Nocleg w Can Tho.

Dzien 11 CAN THO / HO CHI MINH 

Po sniadaniu transfer na przystan i rejs tradycyjna drewniana lodzia po delcie Mekongu. Lezace w
samym centrum plataniny kanalów, szlaków wodnych i licznych wodnych bazarów, Can Tho jest
doskonalym punktem wypadowym do zwiedzania delty Mekongu. Zobaczymy plywajacy targ Cai
Rang. Po powrocie na przystan zatrzymamy sie takze w zatoce Ninh Kieu - gdzie znajduje sie
przepiekny ogród a nastepnie zwiedzimy Swiatynie Ong. Powrót do hotelu, wykwaterowanie i wyjazd
na zwiedzanie Swiatyni Munirangsyaram. Jesli starczy nam czasu zwiedzimy takze Muzeum Can Tho.



Nastepnie przejazd do Ho Chi Minh, transfer do hotelu i czas wolny na odswiezenie sie przed kolacja.
Wieczorem proponujemy rejs po rzece wraz z kolacja. Po rejsie i kolacji powrót do hotelu. Nocleg w
Ho Chi Minh.

Dzien 12 HO CHI MINH / PHAN THIET / MUI NE BAY 

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w kierunku plazy Phan Thiet w zatoce Mui Ne, która
polozona jest 220 km od Sajgonu. Zatoka Mui Ne ma 16 km dlugosci, piaszczyste plaze otoczone sa
palmowymi ogrodami i wydmami. Srednia temperatura to 30 stopni Celscjusza. Mui Ne posiada
równiez najnizsze opady deszczu w Wietnamie czyniac ja swietna plaza (a nawet jedyna plaza)
godna odwiedzenia równiez podczas pory deszczowej. Transfer z Sajgonu do Zatoki Mui Ne zajmuje
okolo 3- 4 godziny. Po przyjezdzie na miejsce do Phan Thiet zakwaterowanie w hotelu i czas wolny do
dyspozycji uczestników. Kolacja w hotelu. Nocleg w Phan Thiet.

Dzien 13 - 14 PHAN THIET

Czas wolny do dyspozycji uczestników. Mozliwosc korzystania z atrakcji nadmorskiego kurortu,
wypoczynek na plazy. Sniadania i kolacje na terenie hotelu. Nocleg w Phan Thiet.

Dzien 15 PHAN THIET / HO CHI MINH/ WARSZAWA

Po sniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer do Ho Chi Minh na lotnisko Tan Son Nhat. Wylot do
Polski przez jedno z europejskich miast.

Dzien 16 WARSZAWA

Przylot na Okecie, pozegnanie i koniec imprezy.

Opis wycieczki - przy pomocy serwisu: http://www.abcwietnam.pl/

CENA WYJAZDU

Wietnam
16 dni

Cena za osobe w USD (przy danej ilosci osób) Doplata
do sgl.
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Doplata do posilków (posilki w lokalnych restauracjach):

? lunch - 12 USD/osoba

http://www.abctajlandia.pl/


Ceny biletów wewnetrznych (klasa ekonomiczna)

TRASA Przewozni
k

CENA (USD) Podatek
lotniskowy

HANOI / HUE VN USD90 / PAX WLICZONY

DANANG /
SAIGON

VN USD90 / PAX WLICZONY

Uwaga: Ceny biletów moga ulec zmianie.

W cenie:
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko oraz wszystkie wymienione w programie klimatyzowanym
autokarem/busem
• zakwaterowanie w wybranym hotelu w pokoju dwuosobowym ze sniadaniem
• transfer lodziami + riksze (wedlug programu)
• zwiedzanie oraz bilety wstepów do obiektów opisanych w programie
• 13 kolacji w lokalnych restauracjach (podczas pobytu w nadmorskim kurorcie kolacje w hotelu)
• ubezpieczenie
• opieka kontrahenta (w jezyku angielskim)
• przewodnik w jezyku angielskim

Dodatkowe oplaty:
• przelot miedzynarodowy oraz oplaty lotniskowe + przeloty wewnetrzne
• wiza wietnamska: ok. 50 USD/osoba
• wydatki osobiste
• zwyczajowe napiwki
• posilki oraz napoje nie wymienione w programie: lunch 

UWAGA: nie zostala zalozona rezerwacja na przelot ani rezerwacje w hotelach. Podane ceny
wszystkich uslug sa aktualnie obowiazujace, zostana potwierdzone po wybraniu konkretnego terminu
wyjazdu oraz hotelu.

Informacje wizowe - Wietnam

Wiza do Wietnamu moze byc uzyskana na dwa sposoby:

W konsulacie Wietnamu w Warszawie, ul. Resorowa 36. Po zlozeniu formularza, paszportu, zdjecia i
wniesieniu oplaty. Dobrze jest tez dolaczyc kserokopie biletu lub wydruk rezerwacji.

Na granicy, pod warunkiem posiadania promesy wizy. Promese mozna uzyskac przez internet, za
posrednictwem wietnamskich biur podrózy.

Wizy sa wydawane na okres do 12 miesiecy z mozliwoscia jednorazowego, lub wielokrotnego
przekraczania granicy. Wietnamczycy wystawiaja wizy wazne od daty wjazdu na 14, 30, 90 dni w
zaleznosci od deklarowanego we wniosku terminu wyjazdu i od tego zalezy cena wizy.

Orientacyjne ceny wizy:

• jednokrotna, 14 dni - 180,00 PLN

• wielokrotna, 30 dni - 200,00 PLN

http://www.vietnamembassy-poland.org/


• wielokrotna, 90 dni - 400,00 PLN

Tych cen niestety nie mozemy gwarantowac z uwagi na czeste zmiany. Najczestszy czas oczekiwania
na wize to 7 dni. Niestety brak jest jakichkolwiek ustalonych regul. Konsulat pracuje w godzinach 900

do 1200 od poniedzialku do czwartku.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu 
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
tel. 651 60 98
fax: 651 60 95

e-mail:   office@ambasadawietnamu.org 

www.ambasadawietnamu.org

Wydzial Konsularny:
tel. 651 60 98/ ext. 10
fax: 651 60 95

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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