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WIETNAM



WIETNAM W PIGUŁCE

Wietnam, Socjalistyczna Republika Wietnamu − państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim i graniczące z Chińską Republiką Ludową, Laosem i Kambodżą.
Posiadając liczbę ludności ponad 90 mln, jest piętnastym co do wielkości populacji państwem świata. Państwo wietnamskie jest republiką socjalistyczną o charakterze "komunistycznej"
dyktatury.
Pierwsze protopaństwo wietnamskie Văn Lang założone zostało przez plemiona Lạc Việt w I tysiącleciu p.n.e. na północy Wietnamu. W drugim wieku przed naszą erą zostało podbite przez
dynastię Qin z Chin. W X wieku Wietnamczycy wyzwolili się spod chińskiego państwa i utworzyli odrębne państwo Đại Cồ Việt. Pod koniec XIX wieku kraj wraz z Kambodżą i Laosem został
włączony w skład Indochin Francuskich. W 1930 roku powstała Komunistyczna Partia Wietnamu, na czele której przez wiele lat stał Hồ Chí Minh. W 1940 roku zezwolono na stacjonowanie wojsk
japońskich na północy Wietnamu. W tym samym roku z inicjatywy Hồ Chí Minha powołano niepodległościową organizację partyzancko-polityczną Việt Minh . W 1945 Việt Minh zorganizował
ogólnonarodowe powstanie antyjapońskie, a następnie ogłoszono utworzenie Demokratycznej Republiki Wietnamu. 6 marca 1946 w Paryżu uznano Wietnam Północny za państwo wolne, z
własnym rządem. Na południu kraju Francja przywróciła swoją administrację. 20 listopada 1946 wojska francuskie obaliły rząd Hồ Chí Minha. Komuniści wycofali się z miast i przystąpili do
pierwszych uderzeń odwetowych. Francuskie Siły Zbrojne ustąpiły ostatecznie z północnego Wietnamu w 1954. Na mocy porozumień genewskich z 1954 Wietnam został tymczasowo
podzielony wzdłuż 17. równoleżnika. Na północy powstało socjalistyczne państwo a na południu niekomunistyczne państwo pod nazwą Republika Wietnamu. Pod koniec lat 50. na terenie
południowego Wietnamu utworzona została lewicowa partyzantka Wietkong wsparta przez komunistyczny rząd na północy. W 1963 wojska amerykańskie wkroczyły do Wietnamu
Południowego i rozpoczęły akcje przeciwko lewicowym partyzantom co wywołało II wojnę indochińską. W 1969 Wietkong powołał Tymczasowy Rząd Rewolucyjny Wyzwolenia Wietnamu
Południowego. W 1975 wojna zakończyła się zwycięstwem sił Wietkongu. Przejęcie władzy na południu przez Wietkong umożliwiło w 1976 utworzenie Zjednoczonej Socjalistycznej Republiki
Wietnamu.
Konstytucja została uchwalona 15 kwietnia 1992. Zgromadzenie Narodowe składa się z 498 posłów (458 członków Komunistycznej Partii Wietnamu, 40 posłów niezależnych). Powołuje rząd i
prezydenta. Wietnam podzielony jest na 58 prowincji, które dzielą się na dystrykty, miasta prowincjonalne oraz miasta . Obok prowincji w Wietnamie istnieje 5 kontrolowanych centralnie miast
wydzielonych o statusie równym prowincji. Prowincje oraz miasta wydzielone pogrupowane są na 8 regionów. Największe miasta to: Ho Chi Minh ( dawniej Sajgon), Hanoi, Hajfong, Da Nang,
Nha Trang.
Powierzchnia Wietnamu wynosi około 331 210 km². Długość granic kraju to 4639 km ( z Kambodżą, z Chinami, z Laosem). Najwyższą górą jest Phan Xi Păng 3143 m n.p.m., najdłuższa rzeka
to Rzeka Czerwona (450 km na terytorium Wietnamu) oraz Mekong i Rzeka Czarna.
Ze względu na znacznie rozciągnięty w kierunku południkowym kształt terytorium i specyficzne ukształtowanie terenu w Wietnamie wyróżnia się kilka stref klimatycznych. Według klasyfikacji
klimatu Köppena klimat Tonkinu zalicza się do wilgotnych podzwrotnikowych. W Wietnamie środkowym na północ od przełęczy Hải Vân i na południu kraju (półwysep Cà Mau, delta Mekongu)
występuje klimat zwrotnikowy wilgotny, w odmianie monsunowej. Klimat Wietnamu Środkowego, na południe od przełęczy Hải Vân, zalicza się do klimatu zwrotnikowego z porą
suchą i deszczową (typ sawanna). Znacząco różnicuje to sezonową atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów.
Szata roślinna na przestrzeni lat, zwłaszcza w czasie wojny wietnamskiej, została poważnie zdegradowana do czego przyczyniły się amerykańskie naloty, gdzie na lasy zrzucano napalm
(powierzchnia lasów wynosiła 44% a obecnie lasy w Wietnamie zajmują jedynie 24%).Naturalne zbiorowiska roślinne tworzą lasy, które zachowały się głównie w górach. Na północy kraju rosną
wilgotne lasy monsunowe, a na południu lasy równikowe, o zróżnicowanym składzie gatunkowym (m.in. drzewo żelazne, kamforowiec, dalbergia zwana drzewem palisandrowym i Rhus
vernicifera, dostarczające żywicy lakowej) oraz o bogatym poszyciu bambusowym. Powyżej 1000 m n.p.m. lasy tropikalne przechodzą w podzwrotnikowe lasy, gdzie występują także lasy strefy
umiarkowanej z sosną i dębem. Od około 2500 m n.p.m. występuje roślinność alpejska. W suchszych kotlinach i wyżynach śródgórskich miejsce lasu zajmują sawanny (m.in. na płaskowyżu Tây
Nguyên). Dominującą formacją roślinną są sawanny, a wiele obszarów jest zajętych przez tereny rolnicze. Na wybrzeżu, gdzie tereny są zalewane przez przypływy, rosną lasy namorzynowe.
Znacznemu zniszczeniu uległ także świat zwierząt, który jest charakterystyczny dla regionu indochińskiego. W Wietnamie można jeszcze spotkać słonia indyjskiego i tapira malajskiego.
Liczniejsze są bawoły banteng i gaur oraz antylopy garna, a także różne gatunki jeleniowatych. Do dużych drapieżników należą żyjące w lasach pantery mgliste, tygrysy i lamparty. Ssaki naczelne
reprezentują gibony, makaki i langur. Wśród ptaków do pospolitych gatunków należą kuraki, jak na przykład bażanty. Liczne są także różne gatunki ptaków śpiewających, jak turkuśniki i bilbile.
W kraju występuje wiele gatunków gadów, gdzie do największy należą węże, takie jak pyton siatkowy i tygrysi. Żyje tam także największy przedstawiciel gekonów – toke. Ze względu na wilgotny
klimat liczne są owady, w lasach żyją jadowite pająki.
Wietnam jest drugim państwem na świecie (po Brazylii) pod względem uprawy kawy. Słynie także z upraw ryżu, herbaty, ananasów i tytoniu. Dominuje przemysł ciężki w tym, wytwarzanie
żelaza i stali, maszynowy, chemiczny i cementowy a także obuwniczy i odzieżowy.
Wietnam jest krajem wielonarodowościowym w wyniku wielowiekowych migracji plemiennych, trwających jeszcze w XX wieku. Rdzenni Wietnamczycy (Kinh) stanowią 85% mieszkańców kraju,
są ludnością zamieszkałą głównie na nizinach, o długoletniej tradycji rolniczej, osiadłą w deltach Rzeki Czerwonej i Mekongu, na nizinach nadmorskich oraz w miastach i przywiązaną do miejsca
pochodzenia swoich rodów. Tradycyjne religie plemienne stanowią większość, poza tym dominuje buddyzm a następnie chrześcijaństwo.
W 2015 roku kraj ten odwiedziło 7,944 mln. Turystów i liczba ta sukcesywnie rośnie z roku na rok.





PRZELOT   

TERMIN: 16.11 – 26.11.2020

QR 264   16NOV  WAWDOH   1000 1720
QR 968   16NOV  DOHHAN 2105 0740 + 1   
VN 163   20NOV  HANDAD      0900 1020
VN1371  23NOV  HUISGN        0820 0950  
QR 971  25NOV  SGNDOH       1915 2345 
QR 263  26NOV  DOHWAW    0255  0650



HOTEL:  Hanoi Allure 4**** Hanoi

17/18/19.11.2020  Hanoi Allure Hotel 4****

Hotel Hanoi Allure jest atrakcyjnie położony w dzielnicy Hoan Kiem w Hanoi, 200
metrów od starej bramy miejskiej w Hanoi, 700 metrów od targu Dong Xuan i 800
metrów od Wodnego Teatru Lalek Thang Long. W pobliżu hotelu: jezioro Hoan
Kiem, Katedra św. Józefa. Lotnisko międzynarodowe znajduje się w odległości 25 km
od hotelu.

Pokoje hotelowe wyposażone są w klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem,
czajnik, szafa, wygodne łóżko, biurko oraz łazienkę z prysznicem i suszarką.

W hotelu znajduje się restauracja, całodobowa recepcja, bezpłatne WiFi w całym
budynku. Do dyspozycji gości jest wspólny salon, centrum biznesowe i kantor
wymiany walut.



I DZIEŃ – 17.11.2020   

Program:
I DZIEŃ
- Godz. 07.40 Przylot do Hanoi
- Transfer do hotelu / Zakwaterowanie
- Lunch w restauracji w hotelu
- Panorama Tour (spacer oraz riksze)
- Show Quintessence of Tonkin
- Kolacja w restauracji Club De L’Oriental

- Nocleg (Hotel Hanoi Allure 4**** Hanoi)

Hanoi - stolica Wietnamu, usytuowana w Delcie Rzeki Czerwonej, którą zamieszkuje około 7,8 mln mieszkańców. Początki
miasta wiąże się z cytadelą Cổ Loa powstałą około 200 p.n.e. W ciągu swojego istnienia nosiło wiele nazw ale najdłużej bo do
końca XIX w. funkcjonowała nazwa Thăng Long. W 1010 cesarz Lý Thái Tổ, założyciel dynastii Lý, przeniósł stolicę państwa do
Đại La i nazwał ją poetycko Thăng Long (Wzlatujący Smok). Miasto było stolicą do 1802, gdy Gia Long, ogłaszając się
cesarzem, ustanowił swoją siedzibę w rodowym Huế. Do Hanoi stolica wróciła wraz z proklamowaniem Demokratycznej
Republiki Wietnamu 2 września 1945. Mimo wielokrotnych zniszczeń w Hanoi wciąż istnieje wiele zabytków starej
architektury, szczególnie na Starym Mieście (dzielnica Hoàn Kiếm), które położone jest na północ od jeziora Hồ Hoàn Kiếm.
Wsiadamy w riksze i udajemy się na godzinny przejazd ciasnymi uliczkami. Stare Miasto jest kolorową mieszaniną wąskich
domów, tętniących życiem restauracji, przytulnych kawiarni i oczywiście sławnych ciasnych uliczek, zapełnionych sklepami z
pamiątkami i stoiskami ze specjałami kuchni wietnamskiej. Jest tu wciąż praktykowanych wiele tradycyjnych rzemiosł, jak
formowanie brązu, produkcja wyrobów z laki, grawerstwo, czy haft. Pokaz Quintessence of Tonkin – przedstawiona w
sposób artystyczny historie i kulturę życia Wietnamu Północnego, opowieść, która łączy legendę z historią i tradycje z
postępem. Kolacja w słynnej restauracji Club De L’Oriental znajdującej się w budynku kolonialnym, w centrum Hanoi.



II DZIEŃ – 18.11.2020   

Program:
II DZIEŃ
- Śniadanie w restauracji w hotelu
- Zwiedzanie Hanoi 
- Lunch w restauracji Ngon Villa 
- Hanoi  (spacer po ulicach oraz zwiedzanie )
- Kolacja w restauracji Home Moc 

- Pokaz Teatru Lalek na Wodzie
- Nocleg (Hotel Hanoi Allure 4**** Hanoi)

Hanoi - stolica i największe miasto Wietnamu, kolorowe, tęniące życiem 24 godziny na dobę. Warte zobaczenia zabytki miasta to: Pagoda na
Jednej Kolumnie, Świątynia Literatury, Cytadela Cesarska w Hanoi, Pagoda Tây Phương, Mauzoleum Ho Chi Minha, Hanoi Opera House, Teatr
Kukiełek Thang Long. Pagoda Na Jednej Kolumnie jest buddyjską świątynią wybudowaną w 1049 roku przez cesarza Lý Thái Tông. Inspiracją dla
konstrukcji świątyni miał być kwiat lotosu wynurzający się z wody. Obecna świątynia jest jedynie miniaturową repliką oryginalnej budowli z XI
wieku. Świątynia Literatury to kompleks budynków w Hanoi powstały w 1070 jako świątynia, ufundowany przez króla Lý Thánh Tônga z
przeznaczeniem na uczelnię kształcącą urzędników państwowych zgodnie z zasadami konfucjanizmu. Świątynia była wielokrotnie
rozbudowywana pomiędzy XV a XVIII wiekiem. Obecnie teren świątyni o kształcie prostokąta odgrodzony jest murem od miasta. Zabudowa
zaplanowana została zgodnie z klasycznymi zasadami chińskimi - wzdłuż głównej osi położone są kolejne dziedzińce i bramy. Pierwsza, bogato
zdobiona brama, położona jest jeszcze przed murami świątyni. Po wejściu na teren świątyni droga wzdłuż drzew i sadzawek prowadzi do
pawilonu Khuê Văn Các, którego drewniana, wsparta na czterech kamiennych filarach i pomalowana na czerwono fasada jest jednym z
charakterystycznych elementów Hanoi. Cytadela Cesarska – siedziba władców Wietnamu w okresie od początku XI do końca XVIII w. W 2010 r.
Cytadela została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mauzoleum Ho Chi Minha – monumentalna budowla ulokowana na
placu Ba Đình w Hanoi, w której spoczywa wietnamski przywódca Hồ Chí Minh, twórca Demokratycznej Republiki Wietnamu. Ngoc Son Temple
z XIII w. nad Hoan Kiem Lake ze słynnym czerwonym mostem. Budynek Grand Opera w Hanoi został wzniesiony przez francuska administrację
kolonialną w latach 1901 – 1911. Tran Quoc Pagoda – najstarsza świątynia buddyjska w Hanoi na wyspie nad West Lake. Po zwiedzanie – relaks
podczas masażu stóp w lokalnych Spa.



III DZIEŃ – 19.11.2020   

Program:
III DZIEŃ
-Śniadanie w restauracji w hotelu, wykwaterowanie
- Przejazd nad Zatokę Ha Long
- Rejs na pokładzie dżonki wśród setek wysp Zatoki.
- Lunch na pokładzie
- Spływ kajakiem po Zatoce /pływanie
- Kolacja na pokładzie
- Nocleg na pokładzie prywatnej dżonki

Hạ Long – Zatoka w północnej części Wietnamu, odnoga Zatoki Tonkińskiej, leżąca w pobliżu miasta Hạ
Long (ok. 164 km na południowy wschód od Hanoi). Zajmuje powierzchnię 1500 km², na której rozsianych
jest ok. 1900 skalistych wysp i wysepek. Większość wysp ma formę wapiennych słupów wyłaniających się
wysoko ponad powierzchnię wody. Wapienne podłoże sprzyja powstawaniu licznych jaskiń i grot. W
rosnących tu lasach deszczowych występuje duża różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego.
W 1962 wietnamskie Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki ustanowiło zatokę „pomnikiem
krajobrazowym”. W 1994 UNESCO umieściło ją na swojej Liście. Miejsce to słynie z fantastycznych krajobrazów.
Tego dnia odwiedzimy jedną z licznych jaskiń oraz będzie możliwość popływania kajakiem wśród wapiennych klifów
oraz pływanie w ciepłych wodach Zatoki)



Zatoka Ha Long



HOTEL:  Fivitel Boutique  hotel 4**** Da Nang 

20/21/22.11.2020  Fivitel Boutique Da Nang Hotel 4****

Hotel Fivitel Boutique Da Nang posiada idealną lokalizację, w samym centrum
miasta , 500 metrów do najbliższych atrakcji oraz w pobliżu plaży. Lotnisko
międzynarodowe – 4km od hotelu.

Pokoje hotelowe wyposażone są w klimatyzację, szafę, wygodne łóżka, telewizor z
płaskim ekranem, biurko oraz łazienkę z prysznicem i suszarką.

W hotelu znajduje się restauracja, bar, całodobowa recepcja, bezpłatne WiFi w
całym budynku. Do dyspozycji gości jest basen kryty oraz odkryty, centrum fitness,
centrum biznesowe i kantor wymiany walut.



IV DZIEŃ – 20.11.2020   

Program:
IV DZIEŃ
- Wykwaterowanie
- Transfer na lotnisko
- Przelot z Hanoi do Da Nang (09h00 -10h20)
- Transfer do hotelu, zakwaterowanie
- Zwiedzanie miasta/przelot helikopterem
- Pobyt na plaży oraz zawody surfingowe
- Kolacja w restauracji Home in Hoian
- Nocleg ( Hotel Fivitel Boutique 4****Da Nang)

Da Nang - miasto w środkowym Wietnamie, nad Morzem Południowochińskim. Jedno z pięciu miast wydzielonych na prawach prowincji i największy port morski w tej
części kraju. W 2009 roku liczyło 770 911 mieszkańców. Pochodzenie miasta sięga czasów, kiedy dolina rzeki Thu Bồn była nazywana Świętą Ziemią Amarawati i należała
do Czamów. Do XVIII w. miasto nie miało jednak dużego znaczenia. Na początku XIX w. port w Đà Nẵng zaczął się rozrastać. Jednocześnie nastąpiła intensyfikacja
działalności katolickich misjonarzy. Niechętny początkowo Indochinom rząd francuski w latach 40. XIX w. zmienił politykę i zgodził się na podjęcie interwencji. Po upadku
Francuzów i podziale kraju miasto znalazło się w Wietnamie Południowym. Po zjednoczeniu Wietnamu miasto znalazło się w granicach prowincji Quảng Nam-Đà
Nẵng.Obecnie miasto jest dużym ośrodkiem uniwersyteckim i gospodarczym. Jest to również bardzo atrakcyjne centrum turystyczne. W samym mieście znajduje się
założone w 1936 roku przez Francuzów z L’École Française d’Extrême-Orient unikalne muzeum sztuki czamskiej. Ciekawe obiekty to: Golden Bridge, Dragon Bridge,
Linh Ung Pagoda, Lady Budda. Warte zobaczenia są również malownicze widoki, pagody i sanktuaria religijne położone w grotach na terenie pobliskich gór
Marmurowych. Miasto leży wzdłuż jednej z najpiękniejszych w tej części świata plaż, nazwanej przez żołnierzy amerykańskich china beach (chińska plaża). Niektóre ze
znajdujących się tu hoteli można zaliczyć do najekskluzywniejszych na świecie, a na bijących w „chińską plażę” falach rozgrywane są zawody surferów. Alternatywnie –
widok na Da Nang z lotu ptaka (przelot helikopterem)



V DZIEŃ – 21.11.2020 
Program:
V DZIEŃ
-Śniadanie w restauracji w hotelu
- Przejazd w kierunku Hoi An ( około 45 minut wzdłuż wybrzeża)

- Wycieczka rowerowa
- Lunch w restauracji Tra Que
- Wycieczka kajakowa / łodzią z bambusa
- Spacer po Starym Mieście
- Transfer powrotny do Da Nang
- Kolacja w restauracji Madame Lan
- Nocleg ( Hotel Fivitel Boutique 4**** Da Nang )

Hoi An – miasto w środkowym Wietnamie w prowincji Quảng Nam, dawny portugalski port morski i
faktoria handlowa Faifo, położony ok. 30 km na południe od Đà Nẵng. W 2009 roku liczyło 69 222
mieszkańców. W 1999 roku miasto zostało wpisane do rejestru zabytków światowego dziedzictwa
UNESCO. Spacer po zabytkowym Starym Mieście pełnym sklepików z wyrobami rzemiosła i pamiątkami.
Następnie wycieczka rowerowa do wietnamskiej wioski rybackiej gdzie poznamy codzienne życie rolników
i rybaków. W wietnamskiej wiosce - wspólnie będziemy przygotowywali lunch. Będzie to lekcja gotowania
tradycyjnej potrawy banh xeo: naleśników ryżowych z krewetkami. Po lunchu - kajaki lub łódki z bambusa
- rejs po rzece. Podczas wycieczki rowerowej można podziwiać piękną, zieloną okolicę, odwiedzimy też
lokalne wietnamskie wioski i spróbujemy lokalnych smakołyków. Przejażdżka łodzią z bambusa będzie
niezapomnianą przygodą a kajaki dostarczą nowej energii. Ta podróż będzie dla tych, którzy kochają
odkrywać wiejskie życie, chcą zanurzyć się w atmosferze spokojnej przyrody, rustykalnych krajobrazów i
zbliżyć się do przyjaznych ludzi w wietnamskiej wsi.



HOTEL:  Moonlight  hotel 4**** Hue

22/23.11.2020  Moonlight Hotel 4**** Hue

Hotel Moonlight Hue jest położony w samym sercu miasta, 5 minut jazdy od
popularnego targu Dong Ba, zaledwie 20 minut jazdy od plaży Thuận An i 3 minuty
spacerem od Rzeki Perfumowej. Dojazd na międzynarodowe lotnisko Phú Bài
zajmuje 25 minut.

Nowoczesne pokoje w hotelu Moonlight Hue są pięknie urządzone, wyposażone są
w klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji
satelitarnej, minibar oraz telefon oraz maja dostęp do bezpłatnego,
bezprzewodowego Internetu. W łazience znajduje się prysznic lub wanna i suszarka
do włosów.
Mieszcząca się w hotelu Moonlight restauracja zaprasza na dania kuchni lokalnej i
międzynarodowej. Do dyspozycji Gości są także 2 bary.

Obiekt ten oddaje do dyspozycji Gości całodobową recepcję, kryty basen oraz spa z
tradycyjnym masażem.



VI DZIEŃ – 22.11.2020  
Program:
VI DZIEŃ
-Śniadanie w restauracji w hotelu, wykwaterowanie
- Przejazd w kierunku Hue / szaleństwo na motorach
- Zakwaterowanie w hotelu
- Przejażdżka rikszami przez Stare Miasto
- Lunch w restauracji Y Thao Garden
- Perfumed river cruise by Dragon Boat
- Kolacja w restauracji Les Jardins de la Carambole
- Nocleg (Hotel Moonlight 4**** Hue)

Hue – dawna stolica Wietnamu, miasto w środkowym Wietnamie, nad rzeką Hương, 11 km od jej ujścia
do Morza Południowochińskiego, ośrodek administracyjny prowincji Thừa Thiên-Huế. W 2009 roku liczyło 302 983
mieszkańców. Z Da Nang w kierunku Hue jedziemy piękną trasą przez przełęcz Hai Van, kręta górska droga ciągnie
się przez ponad 20 km wzdłuż gór Truong Son i osiąga swój najwyższy szczyt na południu – 496 metrów. Droga
wije się wśród zielonych pagórków i jest doskonałym punktem widokowym na przyległe morze i piękne,
wyludnione plaże. Jest to jedna z najbardziej popularnych tras motocyklowych. Zwiedzanie rikszami: ozdobna
Cesarska Cytadela, kolorowy Most Thanh Toan, grobowce cesarzy Ngyuen i Cesarskie Miasto oraz chwila na
spokojną kontemplację przy Szczelinie w Dżungli Hue, w którą tysiące mieszkańców zepchnięto na śmierć. Po
lunchu - Wycieczka statkiem rzeką Perfumowaną do Pagody Thien Mu usytuowanej na wzgórzu Ha Khe. Pagoda
ma 7 pięter i jest najwyższym budynkiem sakralnym w Wietnamie, odwiedzimy również targ Dong Ba, most
Truong Tien. Pozostałe francuskie wille kolonialne i domy ogrodowe, ciche ulice, brzegi rzek, grobowce i pagody,
które uniknęły uszkodzeń - wszystko to nadaje Hue niepowtarzalną atmosferę spokoju.



HOTEL:  Saigon Prince  4**** Sajgon

23/24/25.11.2020  Hotel Saigon Prince 4**** Sajgon

Hotel Saigon Prince to luksusowy hotel butikowy położony przy bulwarze Nguyen Hue,
w pobliżu targu Ben Thanh, opery i rzeki Sajgon oraz Muzeum Miasta Ho Chi Minh i 7
km od międzynarodowego lotniska Tan Son Nhat.

Hotel oferuje elegancko urządzone pokoje z widokiem na rzekę Sajgon, wyposażone w
szafę, biurko i łóżka z wygodnymi materacami. Łazienka wyposażona w wannę i
prysznic oraz suszarkę do włosów. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono
bezpłatne WiFi.

Restauracja The Grill serwuje dania kuchni wietnamskiej. Goście mogą również
skosztować popularnych dań kuchni singapurskiej, malezyjskiej, indonezyjskiej i
zachodniej oraz najlepszych win z całego świata.

W obiekcie znajduje się recepcja czynna 24h na dobę, siłownia, basen odkryty, spa i
centrum konferencyjne a także punkt wymiany walut.



VII DZIEŃ – 23.11.2020  

Program:
VII DZIEŃ
- Wykwaterowanie
- Transfer na lotnisko
- Przelot z Hue do Ho Chi Minh (08h20 – 09h50)
- Transfer do hotelu / Zakwaterowanie
- Lunch w restauracji Hoa Tuc
- Zwiedzanie Sajgonu pieszo i tuk tukiem
- Kolacja na statku podczas 2h rejsu po rzece Sajgon
- Nocleg ( Hotel  Saigon Prince  4**** Sajgon)
Ho Chi Minh -miasto w południowym Wietnamie, na zachodnim brzegu rzeki Sajgon. Ważny ośrodek przemysłowy i
węzeł komunikacyjny, główny port morski kraju. W 2016 roku liczyło ok. 8,4 mln mieszkańców. Miasto jest podzielone na
22 dzielnice. W 1679 r. w małej rybackiej osadzie, w bagnistej kambodżańskiej prowincji pozwolono osiedlić się
uchodźcom chińskim, zwolennikom upadłej w 1644 r. dynastii Ming. W drugiej połowie XVII w. prowincja stopniowo
została przejęta przez władający południem Wietnamu ród Nguyễn i zasiedlona przez osadników wietnamskich. Miasto,
nazwane po wietnamsku Gia Định, szybko stało się ważnym centrum gospodarczym. W okresie kolonialnym Francuzi
uczynili miasto stolicą swoich indochińskich kolonii i zmienili nazwę na Sajgon, który był stolicą Wietnamu Południowego.
W 1975 roku pod kontrolę Wietnamu Północnego. W 1976 roku, już w ramach Socjalistycznej Republiki Wietnamu,
nazwa została zmieniona na Ho Chi Minh. „Paryż Wschodu” i „Paryż Orientu” to tylko dwa z wielu określeń, jakimi
nazywano Sajgon. Warto odwiedzić Ho Chi Minh Square, Pagodę Thien Hau poświęcona bogini morza, Bazylika
katedralną Notre-Dame wzniesiona w latach 1877-1880 (na placu przed katedrą stoi posąg Matki Boskiej, po której
policzku w 2005 roku podobno płynęły łzy), Budynek Urzędu Pocztowego, Plac przed Katedra i Pocztą, Pałac
Zjednoczenia, budowla powstała w 1966 roku, Bulwar Nguyen Hue, najpiękniejszy deptak w Wietnamie przy którym
stoi ratusz miejski, kawiarnie, restauracje i sklepy. Szerokie bulwary, kolonialna francuska architektura oraz nowoczesne
wieżowce, a do tego totalny chaos na ulicach – tak w skrócie mógłbym opisać to miasto.



VII DZIEŃ – 23.11.2020  

SAJGON

Bitexco Financial Tower - Centrum wietnamskiej finansjery oraz ekskluzywnych sklepów jest też miejscem, w którym
znajduje się bar/kawiarnia gdzie kawa najlepiej smakuje równocześnie podziwiając wspaniałe widoki z perspektywy 52
pietra rozciągające się na całe miasto. Ale Dopiero patrząc na Sajgon z najwyższego lounge w Azji Południowo-Wschodniej
czyli z 75 piętra wieżowca Landmark 81 można uświadomić sobie, jak ogromne jest to miasto!
Imprezowa ulica Bui Vien - gwar, muzyka, mnóstwo restauracji z pysznym i niedrogim jedzeniem, barów z tanimi
alkoholami, uliczne kuchnie pełne wietnamskich specjałów – tak wygląda Bui Vien (Bùi Viện) – najbardziej imprezowa ulica
w Sajgonie.



VIII DZIEŃ – 24.11.2020  

Program:
VIII DZIEŃ
- Śniadanie w restauracji w hotelu
- I Opcja Wyjazd w kierunku Delty Mekongu
- II Opcja Wyjazd w kierunku Tuneli Cu Chi
- Lunch w lokalnej restauracji
- Kolacja w Chill Sky Bar
- Nocleg ( Hotel Saigon Prince   4**** Sajgon )

OPCJA I
Spływ łodziami Deltą Mekongu, obserwacja życia w wioskach rybackich oraz wizyta na „floating market” Cai Rang z
lokalnymi warzywami, owocami oraz rybami. Region Delty Mekongu – region Wietnamu, w południowo-zachodniej
części kraju. Region położony jest nad ujściem rzeki Mekong do Morza Południowochińskiego, która wraz ze swoimi
odnogami tworzy rozległą deltę. Powierzchnia regionu wynosi około 39 000 km². Z łodzi możemy również podziwiać
malownicze pola ryżowe, ponieważ znaczna część tego obszaru wykorzystywana jest pod uprawę ryżu.
OPCJA II
Wizyta w tunelach Cu Chi. - wędrówka tunelami o długości 120 km. Tunel Củ Chi – system tuneli, znajdujący się
70 km na północny zachód od Sajgonu. Pierwotna długość tych tuneli sięgała ponad 200 km. Tunele zostały
wybudowane przez Wietkong podczas wojny w Wietnamie. W tunelach znajdowały się szpitale, kuchnie, sypialnie, sale
konferencyjne i arsenały. W 1968 roku Wietkong zaatakował Sajgon z tych właśnie tuneli. System tych podziemnych
korytarzy, łączył przedmieścia Sajgonu z granicą Kambodży. Pełniły funkcje komunikacyjno-obronne oraz stanowiły
schronienie dla żołnierzy i ludności cywilnej. Przyjeżdżając tu, trafia się do dżungli, w której toczyła się walka, w końcu
ma się okazję zobaczyć to z punktu widzenia Wietnamczyków i robi to duże wrażenie.



IX DZIEŃ – 25.11.2020  

Program:
IX DZIEŃ
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Wizyta na Ben Thanh Market
- Lunch w lokalnej restauracji
- Transfer na lotnisko
Godz. 19.15 – Wylot z Sajgonu
Godz. 07.00 – Przylot do Warszawy (26.11.2020)

Ben Thanh Market to miejsce bardzo popularne wśród amatorów
rękodzieła, pamiątek, ubrań i innych towarów oraz lokalnych
wietnamskich potraw.
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