12-денний тур В’ЄТНАМ
Дата туру: 03-14.03.2019
Міста: Ханой - Халонг - круїз по затоці Халонг - Хюе - круїз по Ароматній річці Хойан - Мармурові гори - Хошимін - круїз по річці Меконг
Детальна програма подорожі:
ПІВНІЧ В'ЄТНАМУ
День Приліт до столиці В'єтнаму - Ханоя. Груповий трансфер до готелю о 12:30.
1
Вільний час.

Ніч у Ханої.
ХАЛОНГ І КРУЇЗ
У бухту Халонг закохуються з першого погляду. Так,
це дійсно диво світу. На два дні ви поринете у
мальовничу природу 2000 зелених островів і скель
на тлі бірюзового моря.
Наш круїз починається опівдні. Після смачного ланчу
- перша зупинка біля села Вунг Віенг. Далі – відвідини
гроту Барабан.
Наприкінці дня - кулінарний майстер-клас і вечеря у
чарівній атмосфері бухти Халонг.

День
2

Ніч на кораблі.

ХАЛОНГ І ПОВЕРНЕННЯ ДО ХАНОЮ

День
3

Не полінуйтеся прокинутися раніше і зустріти схід
сонця.
Після сніданку беремо курс на берег.
Повернення до Ханоя. Вільний вечір.
Ніч у Ханої.

День
4

СТОЛИЦЯ І ПЕРЕЛІТ ДО ХЮЕ
Сніданок та оглядова екскурсія містом.
Ви побачите головні визначні пам'ятки столиці
В'єтнаму:
- Храм літератури
- Озеро повернутого меча
- Пагода на одному стовпі
- Площа Бадін
- Таоїцький храм Чан Во
- найширше озеро в Ханої
- прогулянка на мікроавтобусі старими кварталами
Ханою.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт і внутрішній переліт в Хюе.
Поселення у готель і відпочинок.
АРОМАТНА РІКА І КОРОЛІВСЬКІ ПОХОВАННЯ

День
5

Ще один міні-круїз на катері, під час якого Ви
побачите:
- буддійську пагоду Тх’єнму;
- гробницю короля Ти Дик XIX століття;
- гробницю короля Кхай Дінь початку ХХ століття.
Ніч у Хюе.
ПЕРЕЇЗД ДО ХОЙАНУ
Переїзд з Хюе до Хойану.

День
6

День
7

По дорозі - фотопауза на перевалі Хайван з
дивовижним видом на морський берег і невелика
екскурсія до пагоди Linh Ung на вершині гори на
півострові Son Tra.
Ніч у Хойані.
МУЗЕЙ ЧАМСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ І МАРМУРОВІ ГОРИ
NGU HANH SON
Після сніданку
Ви відвідаєте музей Чамської
скульптури, де зібрано найбільшу колекцію
скульптур Чамської цивілізації (II - XV ст.). Далі переїзд до Мармурових гір. Огляд гори Thuy Son з
печерами Хуен Хонг, пагоди Лінь Онг і саду орхідей.
В кінці дня - село кам'яного різьблення Non Nuoc.
Повернення у готель в Хойан.

ХОЙАН. ОГЛЯДОВА ЕКСКУРСІЯ
Це старовинне місто і одночасно музей під
відкритим небом. В оточенні гарної природи,
збереглися численні історичні пам'ятки. «Серце»
міста охороняється ЮНЕСКО.

День
8

Ніч у Хойані.
День ВІЛЬНИЙ ДЕНЬ у ХОЙАНІ.
Пляжний відпочинок
9

ПЕРЕЛІТ ДО ХОШИМІНУ
Сніданок. Внутрішній переліт до Хошиміну.
«Юна столиця», «Париж Сходу» - все це про гарний
і стародавній Сайгон. Незважаючи на бурхливий
розвиток, місто зберегло свій історичний вигляд і
стародавні архітектурні комплекси.

День
10

Поселення до готелю у Хошиміні.
РІЧКА МЕКОНГ. Третій круїз у В'єтнамі. На цей раз
для Вас відкриється краса річки Меконг. Пливучи
річкою, буде зроблено кілька зупинок:
храм релігії Као Дай в місті Тан Ан;
кілька островів, де проживають місцеві жителі;
обід, приготований з місцевого делікатесу риба «Вухо слонів»;
буддійська пагода Вінь Чанг або зміїний
розплідник Донг Там.
Повернення до Хошиміну. Ніч в готелі.

День
11

День ВИЛІТ ДОДОМУ
Сніданок. Трансфер в аеропорт (рано вранці). Виліт додому.
12

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 860 USD
Включає:
• Проживання в готелі 3 * + на базі сніданків
• Харчування: у круїзі по Халонгу + сніданок +2
обіди + вечеря; + обід у дельті Меконгу
• Трансфери та екскурсії з російськомовним гідом
• Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт
(приліт о 12:00, виліт о 8:00)
• Вартість вхідних квитків на зазначені пам'ятки
• Страховка (до 64 років)

Додатково:
• Міжнародний переліт від 990 USD
• Внутрішні перельоти: Ханой-Хюе, ДанангХошимін від 250 USD
• Віза по прильоту до В'єтнаму 25 USD

