WIETNAM: W KRAINIE SMOKA

Kraj: Wietnam
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/73/
Wyprawa do Wietnamu, która pozwoli Ci poznać różne oblicza tego fascynującego kraju. W Hanoi i Ho Chi Minh City
przekonasz się, jak pełna życia i zamieszania może być azjatycka ulica. Zatoka Bai Tu Long i tarasy ryżowe w Sapa
zachwycą Cię swoją malowniczością. Unikalne jaskinie Parku Narodowego Phong Nha i niesamowite ostańce w Ninh
Binh ukażą prawdziwe piękno Wietnamu. Podpatrzysz codzienne życie na wietnamskiej prowincji w delcie
Mekongu, zwiedzisz cesarskie Hue oraz spotkasz się z Czarnymi Hmongami i Czerwonymi Dzao w górach. A
dodatkowo czeka na Ciebie wspaniała wietnamska kuchnia!

PROGRAM WYPRAWY:
BRAK OBOSTRZEŃ DOTYCZĄCYCH WJAZDU Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19

1-2 DZIEŃ - PRZELOT DO HANOI
Wylot z Polski i przylot kolejnego dnia do stolicy Wietnamu - Hanoi. Wieczorny spacer po starym mieście i pierwsze
zetknięcie z kuchnią wietnamską. Spróbujemy też lokalnego jednodniowego piwa - bia hoi na jednej z ruchliwych
uliczek Old Quarter.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!

3 DZIEŃ - REJS PO ZATOCE BAI TU LONG: KAJAKI, RELAKS
Jedziemy do portu w Halong City, skąd rozpoczynamy dwudniowy rejs po zatoce Bai Tu Long. Położona na północ
od znanej zatoki Halong, Bai Tu Long jest równie malownicza, przy dużo mniejszej ilości odwiedzających. Po
zaokrętowaniu ruszamy w kierunku widocznych na horyzoncie ostańców wapiennych, zajadając lunch złożony z
lokalnych przysmaków.
Płynąc będzimey podziwiać magiczne skały wystające ponad taﬂę wody. Zatrzymamy się w wyznaczonym miejscu
zatoki gdzie będziemy mogli eksplorować okolicę na kajakach, kąpać się lub plażować, w zależności od preferencji.
Nocujemy w kajutach na łodzi.

4 DZIEŃ - REJS PO ZATOCE BAI TU LONG: JASKINIA, SAJGONKI - HANOI
Po śniadaniu odwiedzimy jedną z jaskiń wydrążonych w wapieniu , z których słynie zatoka. Płynąc z powrotem do
pośród malowniczych ostańców będziemy mieli okazję spróbować naszych sił w zwijaniu sajgonek, które będą
częścią naszego pożegnalnego lunchu na pokładzie dżonki.
Po południu przyjazd do Hanoi. Nocny przejazd komfortowym turystycznym pociągiem do Sapy.

5 DZIEŃ - SAPA: TREKKING WŚRÓD TARASÓW RYŻOWYCH
Udamy się na dwudniowy trekking z lokalnym przewodnikiem. Będziemy wędrować po pięknych dolinach, pośród
malowniczych tarasów ryżowych i drewnianych chatek. Zaczynamy w Sapa (1600m n.p.m.) i będziemy stopniowo
schodzić w dół. Po drodze jest kilka podejść pod górkę, ale przez większość czasu schodzimy do doliny. Przejdziemy
przez wieś Cat Cat (najbliżej miasta położona wieś Hmongów), upstrzonej licznymi kramami z lokalnymi wyrobami,
pamiątkami i innymi bibelotami. Po ok. 30 minutach marszu zostawiamy zgiełk za sobą i wąską ścieżką ruszamy do
doliny w której leży Y Linh Ho. Tarasy ryżowe w tej okolicy liczą sobie ok. 100 lat. Dalej ruszymy do Lao Chai na
nocleg. To tutaj znajdują się najbardziej spektakularne tarasy ryżowe w okolicy. Po drodze liczne przystanki na
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zdjęcia i podziwianie widoków.
Zanocujemy w skromnym domu u Czarnych Hmongów, gdzie zasiądziemy do wspólnej, tradycyjnej kolacji z
naszymi gospodarzami.
Dystans do pokonania: 16 km

6 DZIEŃ - SAPA: TREKKING WŚRÓD TARASÓW RYŻOWYCH
Rano wspólne śniadanie z widokiem na tarasy ryżowe. Posileni wyruszymy w powrotny trekking do Sapy. Po drodze
miniemy wieś Ta Van, którą zamieszkuje mniejszość etniczna Giay. Następnie przejdziemy przez las bambusowy do
wsi Giang Ta Chai, gdzie zjemy lunch. Następnie powrót do Sapy.
Dystans do pokonania: 12 km
Nocny przejazd komfortowym, turystycznym pociągiem do Hanoi.

7 DZIEŃ - NINH BINH: SPŁYW MIĘDZY OSTAŃCAMI WAPIENNYMI
Wcześnie rano przyjazd do Hanoi. Po śniadaniu pojedziemy na całodniową wycieczkę w okolice Ninh Binh. Tutaj
wsiądziemy do łódek i popłyniemy w ok. 2,5h spływ pośród wapiennych pagórków, przepływając przez jaskinie i
podziwiając jeden z najpiękniejszych krajobrazów Wietnamu. Następnie przejazd do punktu widokowego. Po
pokonaniu 486 schodów wejdziemy na szczyt góry, skąd rozciągają się panoramiczne widoki okolicy. Powrót do
Hanoi ok. 18 i czas wolny.
Chętni wieczorem mogą udać się na spektakl w Teatrze Wodnych Lalek. Jest to tradycyjny teatr wietnamski,
charakterystyczny dla regionu północy kraju i unikalny na skalę światową.

8 DZIEŃ - HANOI: ŚWIĄTYNIA LITERATURY, JEZIORO HOAN KIEM, PLAC BA DINH - PHONG NHA
Rano zobaczymy najważniejsze miejsca stolicy Wietnamu. Udamy się na Plac Ba Dinh gdzie znajduje się
Mauzoleum założyciela współczesnego Wietnamu Ho Chi Minha. Zobaczymy Van Mieu (Świątynia Literatury)
miejsce kultu Konfucjusza, oraz przejdziemy się po przyjemnym parku otaczającym jezioro Hoan Kiem i odwiedzimy
świątynie Ngoc Son stojącą na małej wysepce na jeziorze.
Po południu ruszymy w dalszą drogę. Transfer na lotnisko i przelot do Vinh, Dong Hoi bądź Hue, następnie transfer
do hotelu.

9 DZIEŃ - PARK NARODOWY PHONG NHA-KE BANG: JASKINIE
Wsiadamy na łodzie i płyniemy do najbardziej znanej jaskini w parku: Phong Nha. To tutaj ukrywali się partyzanci
przed siłami Wietnamu południowego, a na wejściu do jaskini widać ślady po ostrzałach. W środku zobaczymy
ciekawe formacje skalne i wielkie groty. Następnie ponownie wsiądziemy na łodzie i popłyniemy po turkusowej
rzece do Dark Cave. Po szybkim lunchu czas na eksplorację jaskini z latarkami, kąpiel czy pływanie kajakami.
Powrót do hotelu. Wieczorem czas wolny.

10 DZIEŃ - PHONG NHA - HUE
Rano dla chętnych wycieczka rowerami po wiejskiej okolicy Phong Nha (koszt ok. 10 US/os). Przed południem
wyruszymy do Hue. Po drodze zatrzymamy się w kilku punktach DMZ - strefy zdemilitaryzowanej.

11 DZIEŃ - HUE: CESARSKIE GROBOWCE - HAI VAN PASS
Rano ruszymy zobaczyć najciekawsze z cesarskich grobowców w okolicy Hue. Grobowce to tak naprawdę
kompleksy pałacowe z parkami i świątyniami. Po południu przejazd do Hoi An. Po drodze zatrzymamy się w Lap An
lagoon, na plaży Lang Co, pokonamy słynny Hai Van pass, i zatrzymamy się na zwiedzanie Marble Mountain w
pobliżu Da Nang.

12 DZIEŃ - HOI AN: MOST JAPOŃSKI, ZABYTKOWE DOMY I ŚWIĄTYNIE
Zwiedzanie zabytkowego, wpisanego na listę UNESCO miasteczka, malowniczo położonego nad rzeką. Zobaczymy
XVII wieczny kryty most japoński, wystrój jednego z zabytkowych domów chińskich kupców, liczne świątynie i
assembly halls. Chętni mogą wieczorem udać się na degustację połączoną z lekcją gotowania lokalnych
przysmaków (koszt ok. 25 USD).
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13 DZIEŃ - HOI AN I OKOLICE - HO CHI MINH CITY
Dalsze zwiedzanie uroczego Hoi An. Chętni wcześnie rano udadzą się na wycieczkę do ruin My Son - ważnego
ośrodka religijnego królestwa Champa, lub na przejażdżkę rowerem pośród pól ryżowych. Można też poleniuchować
na pobliskich plażach, poszaleć na zakupach w jednym z licznych sklepików z pamiątkami i ubraniami, lub napawać
się niepowtarzalnym klimatem Hoi An. Po południu transfer na lotnisko i przelot do Ho Chi Minh City i spacer po
głównym deptaku miasta.

14-15 DZIEŃ - DELTA MEKONGU Z HOMESTAYEM
Gwarny Sajgon zostawiamy za sobą i jedziemy do najpiękniejszego regionu delty Mekongu - Ben Tre. Tutaj,
pływając łodziami po odnogach i kanałach Mekongu, zapoznamy się z lokalnym życiem mieszkańców, rzemiosłem i
uprawami. Następnie przejazd na nocleg do homestayu - zatrzymamy się na wsi u lokalnej rodziny w domu
przystosowanym do przyjmowania gości. Spacer po okolicy pośród pól ryżowych lub relaks w hamaku z sielskimi
widokami. Wieczorem wspólne gotowanie i kolacja.
Drugiego dnia po śniadaniu dalsze odkrywanie wiejskiej okolicy i poznawanie mieszkańców delty. Następnie powrót
do Sajgonu.
Wieczorem w Sajgonie dla chętnych street food tour na motorkach (koszt ok.70 USD).

16-17 DZIEŃ - HO CHI MINH CITY - WYLOT I PRZYLOT DO POLSKI
Rano spacer po nieco chaotycznej, aczkolwiek dającej się lubić metropolii. Zaznajomimy się z historią wojny z USA
w Muzeum Pozostałości po Wojnie, przejdziemy koło Pałacu Reuniﬁkacji w samym sercu miasta, udamy się na Plac
Lam Son gdzie znajdują się historyczne hotele, kolonialny francuski gmach opery i liczne kina. Przejdziemy się
wzdłuż Dong Khoi – ulicy, przez którą Sajgon nazwany został Paryżem Wschodu. Po południu transfer na lotnisko,
wylot i przylot do Polski kolejnego dnia.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

03.02 - 19.02 2023

2590.00 EUR + 1000.00 PLN

10.03 - 26.03 2023

2590.00 EUR + 1000.00 PLN

03.04 - 19.04 2023

2590.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze główne Warszawa - Hanoi, Ho Chi Minh City - Warszawa
bilety lotnicze wewnętrzne Hanoi - Vinh, Danang - Ho Chi Minh City
transfery z/na lotniska w Wietnamie
bilety na pociąg nocny Hanoi - Lao Cai - Hanoi (kuszetki deluxe)
przejazd autobusem Lao Cai - Sapa - Lao Cai
bilety na przejazdy autobusami rejsowymi i wynajętymi według programu
ZAKWATEROWANIE:
9 noclegów w hotelach (pokoje 2-os. z łazienką)
1 nocleg na łodzi (kajuty z łazienką)
1 nocleg w homestayu w Sapa
1 nocleg w homestayu w Delcie Mekongu
WYŻYWIENIE:
śniadania w hotelach
WYCIECZKI:
rejs po zatoce Bai Tu Long (2 dni z noclegiem na łodzi i wyżywieniem)
prywatny trekking i homestay w Sapa (2 dni z noclegiem w lokalnym domu i wyżywieniem)
prywatna wycieczka do Ninh Binh
www.kiribaticlub.pl
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wycieczka do jaskini Phong Nha i Dark Cave
prywatna wycieczka do delty Mekongu (2 dni z noclegiem w lokalnym domu i wyżywieniem)
POZOSTAŁE:
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, transportu lokalnego w miastach (taxi, ryksze
itp.): ok. 100 USD/os.
pozostałego wyżywienia: ok. 15-20 USD/os. dziennie
kosztów wizy: ok. 25 USD/os.
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
opcji indywidualnego odpoczynku na wyspie Phu Quoc
atrakcji dla chętnych
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