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Ramowy program wyjazdu

DZIEŃ 1.
Wylot z Warszawy.

DZIEŃ 2. 
Przylot do Hanoi (K) Transfer do hote-
lu i  czas wolny na  odpoczynek po tru-
dach podróży. Po południu zwiedzanie 
stolicy Wietnamu zwanego „Paryżem 
Wschodu”. Zobaczymy Mauzoleum, 
kompleks Ho Chi Minha - założyciela 
narodu, Pagodę Jednaj Kolumny z  XI 
wieku oraz Świątynię Literatury - zbu-
dowaną także w XI wieku, dedykowaną 
Konfucjuszowi i jego filozofii. Następnie 
przejażdżka rikszami po starych dzielni-
cach oraz wizyta w sklepie z  lokalnymi 
piwami przy jednej z  ruchliwych ulic, 
połączona z degustacją lokalnych prze-
kąsek. Na koniec czas wolny do własnej 
dyspozycji (zakupy, opcjonalnie Teatr 
Marionetek). Nocleg w Hanoi.

DZIEŃ 3. 
Hanoi (Ś, L). Po śniadaniu przejazd z Hanoi w kie-
runku prowincji Ninh Binh, gdzie zwiedzimy 
dawną stolicę Wietnamu - Hoa Lu wraz z ruinami 
kompleksu świątynnego dynastii Dinh oraz Le. 
W  trakcie zwiedzania lunch, po którym udamy 
się w rejs bambusową łódką po rzece w dolinie 
Thung Nham, wzdłuż malowniczych wapiennych 
jaskiń i kanałów. Możliwość obserwacji ptaków 
w  pięknej scenerii dziewiczych, zielonych la-
sów. Następnie zwiedzanie jednej z  najbardziej 
znanych świątyń w tym regionie - Thai Vi Tem-
ple oraz przejazd wozem zaprzężonym w  woły 
przez wsie, pola ryżowe oraz zielone, górskie 
tereny do Tam Coc. Nocleg w mieście Ninh Binh.

DZIEŃ 4. 
Ninh Binh - Zatoka Ha Long (Ś, L, K). Po śniada-
niu przejazd z Ninh Binh w kierunku słynnej za-

toki Ha Long, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ostatnio również uznanej za jeden z turystycznych cudów świa-
ta. Po dotarciu na miejsce rejs tradycyjną chińską dżonką, gdzie na niewielkim obszarze malowniczej zatoki znajduje się ok. 3000 
wysepek wystających nad lustro wody i kryją-
cych tajemnicze jaskinie i zakamarki. W trakcie 
rejsu na pokładzie statku obiad ze świeżo zło-
wionych owoców morza. Będzie również czas 
na pływanie (także kajakami; sprzęt dodatko-
wo płatny), opalanie na pokładzie lub eksplora-
cję jaskiń. Kolacja i nocleg na statku.

DZIEŃ 5. 
Zatoka Ha Long - Hanoi - Siem Reap (Ś, L). 
Śniadanie lub brunch w  czasie rejsu powrot-
nego, w czasie którego będzie możliwość zro-
bienia ostatnich zdjęć malowniczych widoków, 
urokliwych zatoczek i  wysepek. Po przybiciu 
do  portu przejazd do  Hanoi. Późnym popołu-
dniem przelot do Kambodży. Nocleg w hotelu 
w Siem Reap.



DZIEŃ 6.
Siem Reap - Angkor Wat (Ś, L). Najbardziej niesamowitym miejscem w  Kambodży jest niewątpliwie ukryty w  dżun-
gli Angkor Wat, gdzie znajduje się słynny, chociaż bardzo zrujnowany przez siłę dżungli, a  także wielu rabusiów kom-
pleks miejski i  świątynny. Khmerska architektura imponuje swym rozmachem i  monumentalizmem, o  czym przeko-
nacie się Państwo sami. Zwiedzając Angkor obejrzymy kompleks miejski Angkor Thom, z  niezwykła świątynią Bayon,  
świątynię Ta Phrom, która w dalszym ciągu porośnięta jest przez dżunglę oraz perłę architektury Khmerskiej, świątynię Banteay 
Srei (przejazd do Świątyni Banteay Srei jest dodatkowo płatny 10 USD/os.). Powrót do Siem Reap na nocleg.

DZIEŃ 7. 
Siem Reap (Ś, L). Po śniadaniu przejazd do Kompong Khleang - niesamowitej pływającej wioski, gdzie będzie okazja zapoznania 
się z życiem lokalnej ludności wietnamskiej. Popołudniu wizyta w Angkor Thom - ostatniej stolicy imperium khmerskiego. Nocleg 
w hotelu w Siem Reap.

DZIEŃ 8. 
Siem Reap - Sajgon - Mui Ne. Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Wietnamu. Po wylądowaniu w Sajgonie transfer do miej-
scowości Mui Ne na wypoczynek.

DZIEŃ 8-15.
Wypoczynek w hotelu Pandanus Resort 4* AIl Inclusive www.eccotravel.eu/sloneczne-plaze/wietnam/mui-ne/pandanus-resort. 
W dniu 15 transfer na lotnisko w Sajgonie i lot powrotny do Polski.


