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Wietnam z wypoczynkiem 16 dni 

 

Hanoi, Ninh Binh, Zatoka Ha Long, Danang, Hoi An, My Son, Hue, tunele Cu Chi,  

delta Mekongu, wypoczynek na wyspie Phu Quoc, Ho Chi Minh 
 

Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Hanoi z przesiadkami. 

 

2 dzień  Hanoi    

Przylot do Hanoi. Zwiedzanie Hanoi, m.in. zbudowanej w XI w. Świątyni Literatury – pierwszego w Wietnamie uniwersytetu, 

dobrze zachowanego przykładu starożytnej architektury wietnamskiej. Przejażdżka rowerowymi rikszami po starej dzielnicy 

miasta. Wizyta w położonej na jeziorze świątyni Ngoc Son. Część zwiedzania starej części Hanoi odbędzie się spacerem, aby 

móc bliżej przyjrzeć się mieszkańcom stolicy Wietnamu i poczuć klimat tego niesamowitego miejsca. Przedstawienie 

tradycyjnego wietnamskiego teatru lalek na wodzie – sztuki wywodzącej się z rolniczych obszarów tego kraju. Nocleg w Hanoi. 

   

3 dzień  Hanoi / Ninh Binh      

Przejazd na południe Hanoi, gdzie znajdowała się X-wieczna stolica Wietnamu: Hoa Lu. Zwiedzanie świątyń poświęconych 

cesarzom:  Dinh Tien Hoang i Le Dai Hanh. Wycieczka rowerowa po ekologicznej okolicy Thung Nham, która daje szansę 

bliższego kontaktu z naturą i lokalną ludnością. Następnie rejs małymi łódkami pośród pięknych wapiennych wzniesień i pól 

ryżowych. Okolice Ninh Binh nazywane są „Halong na lądzie”. Odkrywanie starych świątyń oraz wizyta w grocie Bich Dong. 

Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Ninh Binh. 

  

4 dzień  Ninh Binh / Zatoka Ha Long    

Przejazd do Ha Long i zaokrętowanie na statek. Rejs po Zatoce Ha Long , zgodnie uznaną przez internautów z całego 

świata za jeden z Siedmiu Nowych Cudów Świata, wcześniej docenioną również przez Komitet UNESCO. Zatoka Ha Long to 

miejsce, gdzie wody zatoki usiane są tysiącami wapiennych wysepek, tworzących niepowtarzalną scenerię. Nocleg na pokładzie 

statku. 

  

5 dzień  Zatoka Ha Long / Hanoi     

Dalszy rejs po Zatoce Ha Long. Lunch na statku: owoce morza. Około południa wyokrętowanie i przejazd do Hanoi. W drodze 

powrotnej przystanek w wiosce Bat Trang, której mieszkańcy znani są z wyrobów ceramicznych. W Hanoi czas wolny, który 

można przeznaczyć na samodzielne spacery po mieście lub udać się na kolację do lokalnej restauracji i spróbować na własną 

rękę zamówić dania kuchni wietnamskiej. Nocleg w Hanoi. 

  

6 dzień  Hanoi / Danang / Hoi An    

Zwiedzanie Hanoi: wizyta na placu Badinh, gdzie znajduje się mauzoleum Ho Chi Minha, Pałac Prezydencki (dawna 

rezydencja generalnego gubernatora Indochin) oraz dawny ogród botaniczny, na terenie którego mieszkał Ho Chi Minh. Wizyta 

przy Pagodzie na Jednej Kolumnie. Przejazd na lotnisko i przelot do Danang, czwartego co do wielkości miasta Wietnamu. 

Przejazd do Hoi An. Nocleg w Hoi An. 

 

7 dzień  Hoi An / My Son    

Przejazd do My Son , intelektualnego i religijnego centrum Czamów. Zwiedzanie ruin kompleksu świątynnego królestwa 

Czamów. Powrót do historycznego miasta Hoi An , które przeżywało swoją świetność jako port morski od XVI do XVIII w. 

Spacer po mieście, który jest okazją do obserwacji ciekawej architektury Hoi An. Można w niej odnaleźć wpływy wietnamskie, 

chińskie i japońskie. Kolacja w jednej z urokliwych lokalnych restauracji w miasteczku. Nocleg w Hoi An. 

 

8 dzień  Hoi An / Hue    

Przejazd do Hue , politycznej i kulturalnej stolicy Wietnamu podczas panowania 13 cesarzy dynastii Nguyen (1802-1945). 

Droga wiedzie przez przełęcz Morskich Obłoków, wśród wiosek z czerwonej cegły, sadów owocowych oraz pięknych widoków 

na morze i niebo. Zwiedzanie imponującej, pochodzącej z 1804 r. cesarskiej cytadeli, gdzie znajdują się pomieszczenia 

urzędowe władców Hue oraz komnaty prywatne, zwane Purpurowym Zakazanym Miastem. Wizyta na lokalnym bazarze Dong 

Ba. Nocleg w Hue. 

  

9 dzień  Hue     

Wycieczka statkiem po Rzece Perfumowej do zbudowanej w 1601 r. słynnej pagody Thien Mu – symbolu Hue. Dalszy rejs do 

wioski Thuy Bieu, uważanej za kolebkę kultury Hue, która otoczona jest piękną, bujną przyrodą. Mieszkańcy żyją głównie 

z płodów rolnych, zielarstwa i rękodzieła. Jednym z charakterystycznych widoków wioski są drzewa owoców pomelo, które 

pięknie pachną, a ich białe kwiaty (lipiec, sierpień) stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Po przybyciu do wioski spacer po 

okolicy (dla chętnych dostępne rowery). Wizyta w jednej ze świątyń, spotkanie z lokalną ludnością, odwiedziny u jednej 

z rodzin, która zajmuje się wyrobem kadzidełek wykorzystywanych w świątyniach. Relaksacyjny masaż stóp poprzedzony  



 

krótką kąpielą w wodzie z ziołami, która stanowi jedną z tradycyjnych terapii. Masaż jest wykonywany przez wspaniałych, 

niewidomych masażystów. Lekcja gotowania wietnamskich dań i lunch w wiosce. Dalsze zwiedzanie Hue:  grobowiec 

cesarza Tu Duc, uważanego za najbardziej okazały oraz grobowiec cesarza Minh Manga. Nocleg w Hue. 

 

10 dzień  Hue / Ho Chi Minh / delta Mekongu     

Transfer na lotnisko. Przelot do miasta Ho Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu, miasta, które tętni życiem przez całą dobę.  

Przejazd do delty Mekongu, najbardziej urodzajnego rejonu Wietnamu. Przejazd do miasteczka Ben Tre. Wycieczka łodzią po 

kanałach, obserwowanie życia lokalnej ludności. Powrót do Sajgonu. Nocleg w Ho Chi Minh. 

 

11 dzień  Ho Chi Minh / tunele Cu Chi / wyspa Phu Quoc    

Przejazd do znajdujących się poza miastem tuneli Cu Chi. Zwiedzanie obozu Vietcongu, gdzie jest również możliwość wejścia 

do jednego z podziemnych przejść zbudowanych podczas wojny wietnamskiej. Łączna długość tuneli wynosiła ponad 200 km. 

Przejazd na lotnisko. Przelot na największą w Wietnamie tropikalną wyspę Phu Quoc słynącą z pięknych plaż i pysznych dań z 

owoców morza. Przejazd do hotelu. Nocleg na wyspie Phu Quoc. 

 

12 dzień  Phu Quoc    

Czas wolny na wypoczynek. Nocleg na wyspie Phu Quoc. 

 

13 dzień  Phu Quoc    

Czas wolny na wypoczynek. Nocleg na wyspie Phu Quoc. 

 

14 dzień  Phu Quoc /  Ho Chi Minh   

Ostatnie chwile na wypoczynek. Transfer na lotnisko i przelot do miasta Ho Chi Minh. Dla chętnych wieczorny spacer, wizyta 

w jednym z miejskich parków lub skwerów, gdzie spotykają się starsi i młodsi mieszkańcy miasta aby wspólnie, wesoło spędzić 

czas. Nocleg w Ho Chi Minh.  

 

15 dzień  Ho Chi Minh     

Zwiedzanie centrum miasta pieszo z Pałacem Zjednoczenia (dawniej Pałac Niepodległości – siedziba rządu Wietnamu 

Południowego) oraz katedrą Notre Dame i krótką wizytą na poczcie głównej. Wizyta w Muzeum Wojny oraz w świątyni 

Nefrytowego Cesarza. Kolacja pożegnalna. Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadką. 

  

16 dzień  Powrót do Warszawy   

 

 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

08.11 - 23.11.2019 WTM - 11/19 5985 PLN + 1690 USD* 590 USD* 

08.02 - 23.02.2020 WTM - 2/20 5985 PLN + 1690 USD* 590 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot Warszawa - Hanoi i Ho Chi Minh - Warszawa przez jeden z 
portów lotniczych oraz przeloty na trasach Hanoi - Danang;  
Hue - Ho Chi Minh - Phu Quoc - Ho Chi Minh. 

2. Transfery i przejazdy wg programu mikrobusami lub autokarami. 
3. Wymienione w programie rejsy statkiem i wycieczki łodzią. 
4. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką  

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 
5. W Zatoce Ha Long nocleg na dżonce odpowiadającej standardowi ***. 
6. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie. 
7. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
8. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
9. Wizę wietnamską dla posiadaczy paszportu RP. 
10. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
11. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu.  
12. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
13. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (70 USD    

 płatne w Wietnamie). 
3. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie 

 objętych programem zwiedzania. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  
 
 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolny strony. 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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