Exkurze ve Vietnamu
Připravili jsme pro Vás vzorové zájezdy s různou délkou pobytu: 5 denní zaměřený
na Hanoj a okolí včetně návštěvy záloky Ha Long na seznamu UNESCO – podrobný
itinerář najdete zde. Program lze uzpůsobit Vašemu zájmu. Rádi Vám předáme
osobní rady z našich návštěv této překrásné země.
5 denní zájezd Vietnam: Hanoj a okolí
Hanoj – Halong – Hoi An – Cu Lao Cham
• projížďka Starou čtvrtí Hanoje s Vietnam vízum při příjezdu
• plavba okouzlující zátokou Halong a večeře s živou hudbou v jeskyni
• starobylé obchodní město Hoi An
• rybaření a potápění v křišťálově čistých vodách okolo ostrůvků Cu Lao Cham
• projížďka na vodních buvolech, pádlování v kulatých lodích a rybaření na řece na
vietnamském venkově
1. den: Přivítání v Hanoji (večeře)
Po vřelém přivítání od anglicky mluvícího průvodce na letišti v Hanoji vás řidič
odveze soukromým vozem do hotelu. Odpoledne vás čeká projížďka rikšou po
starém městě. Během ní na vlastní kůži poznáte životní styl Hanoje, jehož
neodmyslitelnou součástí je i zdánlivě naprosto chaotická, ale přesto bezpečná
doprava. Navštívíte představení divadla vodních loutek a nezapomenutelným
zážitkem bude i uvítací večeře v místní restauraci s typických vietnamským menu.
Po večeři následuje transfer do hotelu.
2. den: Hanoj – Halong (snídaně, oběd, večeře)
Čeká vás snad největší div vietnamské přírody, zátoka Halong. Okolo poledne se
nalodíte na komfortní třicetimetrový výletní člun zvaný sampan, z jehož paluby
budete obdivovat okolní vysoké útesy, tisíce ostrůvků a krasových jeskyní či plovoucí
města. Toto místo je právem zapsáno na seznamu památek světového dědictví
UNESCO. Plavbu zpestřuje řada zábavních aktivit, jako jsou pravidelné zastávky na
koupání, rychlokurzy vaření, kajaking či kanoing a další. Na palubě lodi strávíte i
noc.
3. den: Halong – Hanoj – Da Nang – Hoi An (snídaně, večeře)
Během dopoledne pokračuje plavba zátokou Halong. Krátce před polednem
odjedete zpět do Hanoje, odkud přeletíte do města Da Nang, které leží na pobřeží
Jihočínského moře. Následně budete převezeni k ubytování v překrásném městě
Hoi An, kde si vychutnáte večeři v jedné z nejlepších restaurací Vietnamu – Full
Moon Town Restaurant.
4. den: Hoi An – Čamský ostrov – Hoi An (snídaně, oběd, večeře)
Hned ráno vyrazíte na rychlém člunu ke skupině malých okouzlujících ostrůvků
ležících v mořském parku Cu Lao Cham. V ráji s křišťálově průzračným mořem si
můžete vychutnat klid na zlatavě písčitých plážích. Pokud vás nebaví jen tak
relaxovat na plážích, můžete samozřejmě využít možnosti rybaření, šnorchlování či
potápění, při kterém spatříte stovky druhů mořských korálů. Odpoledne se vrátíte
zpět do hotelu, kde můžete nabrat síly před večerním objevováním Hoi Anu,
perfektně zachovalého obchodního města, které si i přes veškeré čínské, japonské a
francouzské vlivy zachovalo svůj jedinečný charakter. Kromě historické architektury
můžete při procházce městem obdivovat také místní hedvábné zboží nebo navštívit

krejčovské dílny, kde vám za slušné peníze do druhého dne ušijí oblečení či boty
evropského střihu na míru. Město je také zapsáno na seznamu památek UNESCO.
Po večeři v Brother Café následuje nocleh v Hoi Anu.
5. den: kurz vaření v Hoi Anu – Da Nang – Hanoj – odlet (snídaně, oběd)
Během posledního dne se seznámíte s místní kuchyní a během Red Bridge školy
vaření si dokonce sami přichystáte oběd. Po krátké zastávce v hotelu následuje
přejezd do Da Nangu a odlet do Hanoje, odkud poletíte domů.
Více informací na getvietnamvisa.com

