
APSKATES OBJEKTI VJETNAMĀ

HANOJA – Vjetnamas dārgums.
(Ha Noi, Hanoi) – sena pilsēta, valsts ekonomiskais un kultūras centrs. Aktīva pilsētas attīstība sākās XI  
gs., kad imperators Ly Thanh Tong pārcēla galvaspilsētu uz Thang Long citadeli. Mūsdienās Hanoja ir  
viena no interesantākajām DA Āzijas pilsētām ar plašiem eiropiešu stila prospektiem un debesskrāpjiem.  
Ezeri, parki, strūklakas mijas ar koloniālā laika savrupnamiem un pagodām.
Stiepjoties 15 kilometru garumā gar Honga (Sarkanā) upi, pilsēta sadalīta septiņos centrālajos rajonos  
(kvan), ko apņem ārējie rajoni. Lielākā daļa no tiem parādījusies pēc XX gs. 70-tajiem gadiem. 
Apburošo  “Seno  kvartālu”  jeb  “36  ielas”  mūsdienās  veido  šauras  ieliņas,  kas  pārvērstas  milzīgā 
tirdzniecības rajonā. Galvaspilsētā ir daudz vēsturisku apskates objektu. Interesanta ir Chua Mot Cot  
pagoda (1049), Bach Ma (“baltā zirga”) templis, IX gs., Cot Co tornis (Karoga tornis, 1812), lielākais  
pilsētas ezers Ho Tay (Rietumu), kura krastos atrodas daudz imperatora laika ēku, dambis Chang-Cuang-
Khai ielā (1100), Hoan Kiem “Atgrieztā zobena” ezers un Hgoc Son pagoda, Bruņurupuča tornis mazā  
saliņā, kā arī kapenes, senās pilsētas aizsardzības sistēmas paliekas, pagodas, katedrāle, tilti un tiltiņi...
Vēlāka  laika  pieminekļi  ir  Literatūras  templis  (Van  Mieu,  1070  –  pirmā  universitāte  DA Āzijā)  ar  
paviljonu un plašu skulptūru kolekciju, sens franču koloniālais rajons, Prezidenta pils, vjetnamiešu kulta 
vietas – Hošimina mauzolejs, muzejs, māja uz pāļiem un bunkurs (1967.gadā veidota tuneļu sistēma),  
kurā Vjetnamas kara laikā no amerikāņu aviācijas uzlidojumiem patvērās valsts pirmais prezidents un  
valdības pārstāvji. 
Oriģināli un daudzksaitlīgi ir Hanojas muzeji – Mākslas, Etnogrāfiskais (vairāk kā 15 tk eksponātu) ar  
interesantu tautas arhitektūras Brīvdabas muzeju, iespaidīgs Armijas muzejs, unikāls Sieviešu muzejs,  
Vēstures, Revolūcijas, Hošimina, Neatkarības, Tēlotājas mākslas muzeji. 
Apmeklējuma vērts ir municipālais leļļu teātris Hoan Kiem ezerā (izrādes notiek tieši ūdenī), Hanojas  
municipālais teātris (1901 – 1911), Thong Nhat parks, kurā janvārī notiek pavasara ziedu festivāls, Dam 
Sen akvaparks, Tu Le zooparks, un, protams, neskaitāmie pilsētas tirgi, no kuriem populārākie ir Dong  
Han, Hom un Hang Da. 

Van Mieu jeb Literatūras templis – atrodas pilsētas centrā un ir vecākā skola Vjetnamā, kurā tiek  
pārstāvēta  tāda  reliģija  kā  konfūcisms.  Atsaucoties  uz  vēstures  liecībām,  Canh  Tuat  gada 
(1070.gads) astotajā mēnesī karalis Ly Thanh Tong pavēlēja uzcelt dažus svarīgus pieminekļus,  
ieskaitot  Literatūras  templi,  lai  tiktu  mācīts  konfūcisms.  Šeit  tika  apmācīti  arī  kroņprinči.  
1076.gadā karalis pavēlēja blakus literatūras templim uzcelt Vjetnamas pirmo universitāti Quoc 
Tu Giam.
Ho Chi Minh mauzolejs – veltīts Vjetnamas izcilākajam 20.gs. līderim Ho Chi Minh. Mauzolejs  
ir 21 m augsts un ir veidots no Vjetnamas pelēkā marmora un granīta. Mauzolejs atrodas tieši  
tajā vietā, kur prezidents Ho Chi Minh 1945.gadā pasludināja Vjetnamas neatkarību.
Tran Quoc pagoda – vjetnamiešu budisma simbols. Pagoda tika uzcelta karaļa Ly Nam De (544.  
– 548.) valdīšanas laikā Sarkanās upes krastā (laika gaitā Sarkanā upe un Rietumezers saplūda 
kopā) un tika nosaukta par Khai Quoc pagodu. Karaļa Le Kinh Tong (1600. – 1618.) valdīšanas  
laikā pagoda tika pārvietota uz Kim Ngu salu un pārdēvēta par Tran Quoc pagodu.
Viena pīlāra pagoda – slavena ar savu seno arhitektūras stilu. Daudzi vjetnamieši to uzskata par 
Vjetnamas simbolu. Pagoda tika uzcelta karaļa Ly Thai Tong (1028. – 1054.) valdīšanas laikā un  
pirmsākumos tika dēvēta par Dien Huu (“ilgmūžība”).  Karalis  esot nosapņojis,  ka labvēlības  
dievs  Quan  The  Am  Bo  Tat  viņam  iedod  lotusa  ziedu.  Sapnis  tika  iztulkots  kā  ilga  mūža 
paredzēšana. Karalis nekavējoties licis uzcelt pagodu lotusa formā par godu Labvēlības dievam.
Rietumezers (The West lake) – ar tā izcelšanos ir saistītas vairākas leģendas. Pirmā ir tā sauktais  
Ho Tinh stāsts, kā ūdens dievs Long Quan, paceļot ūdens līmeni, iznīcināja deviņas lapsas, kas  
apdraudēja  vietējos  iedzīvotājus.  Otra  leģenda  ir  saistīta  ar  vjetnamiešu  mūku,  kas  izveidoja  
milzīgu bronzas zvanu.  Patiesībā Ho Tay jeb Rietumezers izveidojās pēc tam, kad Sarkanā upe  
mainīja savu tecējumu.
Hoan Kiem ezers –  dēvēts arī par Atgrieztā zobena ezeru, jau izsenis tiek dēvēts par Hanojas  
iekšējo centru. Ģeologi uzskata, ka agrāk ezers ir bijis Sarkanās upes sastāvdaļa, un šīs izmaiņas  
notikušas pirms tūkstoš gadiem. Pirmsākumos ezers tika dēvēts  par Luc Thuy sava tumši zilā  
ūdens dēļ, bet XV gs. tas tika pārdēvēts par Hoan Kiem. 



Truc Bach ezers – radās XVII gs. sākumā un pirmsākumos tika dēvēts par Co Ngu, un bija šaurs  
dambis,  kas  atdalīja  Rietumezeru.  1957. –  1958.g.  tika izveidots Thanh Nien ceļš,  kas  dambi  
atdalīja no Rietumezera. Karaļa Trinh Giang (1729. – 1740.) valdīšanas laikā Truc Bach ezera 
krastā tika uzcelta Truc Lam pils. Vēlākos gados uz turieni sūtīja dāmas, kas bija pārkāpušas  
kādus  noteikumus.  Viņam  bija  jāauž  baltais  zīds,  kas  vēlāk  kļuva  ļoti  slavens.  Tādēļ  ezeru  
nodēvēja par Truc Bach jeb “baltais zīds”. 
Ho  Chi  Minh  muzejs  –  pilnībā  tika  pabeigts  1990.gada  19.maijā  prezidenta  Ho  Chi  Minh  
dzimšanas  dienā.  Muzejs  veidots  lotosa  formā,  kā  simbols  prezidenta  cēlajam  raksturam. 
Muzejam ir četri stāvi un kopējā platība ir 10 000 m². Šeit atrodas vairāk nekā 2000 dokumenti,  
raksti, attēli ne tikai par prezidenta Ho Chi Minh dzīvi, bet arī citi svarīgi notikumi.

HA LONG LĪCIS – Vjetnamas paradīze.
160 km no Hanojas atrodas Ha Long līcis – iespējams, galvenais un skaistākais objekts valstī (iekļauts  
UNESCO mantojuma sarakstā). Tas ir pārsteidzošs arhipelāgs ar 3000 mazām, klinšainām saliņām, kas  
gleznaini izmētātas vairāk kā 1500 km² lielā platībā. Tās iekļauj nelielas pludmales ar burvīgām alām un  
grotām. Populārākās ir Hang Dou Go, Hang Trong, Then Cung, Hang Hanh alas. Plaši pazīstamas ir  
kolorītās salas Katba (nacionālais parks), Truong Sa, Rey, Tuan Chau u.c.

The Thien Cung ala – viena no skaitākajām alām, kas ir pilna ar stalaktītiem un stalagmītiem.  
Sveču gaisma radīs vēl noslēpumaināku un burvīgāku atmosfēru, ko var piedzīvot alas iekšpusē.  
Šeit paveras brīnišķīgi skati, jo rāmais līcis ir bagāts ar mazām saliņām un koraļļu rifiem.
The Dau Go ala – arī šī ala ir bagāta ar stalaktītu un stalagmītu veidojumiem. Ala ir sadalīta trīs  
lielās daļās. Šeit vienlaicīgi var uzturēties pat 3000 cilvēku. XIII gs. Tran dinastijas ģenerālis alu  
izmantoja kā slēpni, kur glabāja ziemeļu iebrucēju karakuģu vrakus.
The Trinh Nu ala – ala ir slavena ar savādajiem stalaktītu un stalagmītu veidojumiem, kuros var 
saskatīt  jaunu  meiteņu  sejas.  Leģenda  stāsta,  kā  kāds  Vjetnamas  ierēdnis  nolaupījis  jaunu 
nabadzīgas zvejnieku ģimenes meiteni, un ieslodzījis viņu alā. Meitene necentās izbēgt, lai netiktu 
apdraudēta viņas ģimene.  Tādēļ meitene nolēma palikt alā un izdarīja pašnāvību.

HAI PHONG – Ziemeļvjetnamas rūpniecības un tirdzniecības centrs.
Do Son – viens no pazīstamākajiem piejūras kūrortiem Vjetnamas ziemeļos 20 km attālumā no  
Hai Phong. Šeit atrodas bagātīgi zaļi meži, sandalkoki un smilšainas pludmales. Pludmale ir 4 km  
gara.  Do Son pludmales  vasarā ir  tūristu  iecienīta  vieta.  1975.gadā šeit  tika atvērts  pirmais  
Vjetnamas kazino. 
The Du Hang pagoda – uzcelta pirms 3.gs. Ly dinastijas laikā un ir Hai Phong senās arhitektūras  
paraugs. Pagodas apkārtnē atrodas vairākas statujas – Labvēlības dieva, dažādu aizbildņu, kā arī  
vairākas senās mēbeles.
The  Hang  Kenh  māja  – pazīstama  ar  500  koka  skulptūrām.  The  Hang  Kenh  māja  ir  arī 
populārākā vieta dievu godināšanai.  Māja laivas formā ar skaistu fasādi tika celta par godu  
Vjetnamas karalim Ngo Quyen.

HUE – Vjetnamas kultūras, reliģijas un izglītības centrs.
Hue  ir  pēdējo  Nguyen  dinastijas  imperatoru  (1802  –  1945)  galvaspilsēta.  Tā  ir  trešā  lielākā 
Dienvidvjetnamas  pilsēta,  kā  arī  viena  no  interesantākajām  valsts  pilsētām.  Šeit  saglabājušās  un 
restaurētas  imperatora  pilis,  cietokšņa  sienas  ar  Mangka  fortu  un  daudziem vārtiem,  Tai  Hoa  pils,  
aizliegtā Purpura pilsēta Dai Noi jeb Tu Cam Thanh (gandrīz pilnībā amerikāņu iznīcināta 1968.gadā),  
Then Mu pagoda ar torni un 2 t smagu zvanu, Imperatoru muzejs, Kara muzejs, Tai Hoa pils, pagodas,  
Changtien tilts, Glābēja katedrāle (1937 – 1942). Īpašau ievērību pelna slavenās “Imperatoru kapenes”,  
kas vairāk atgādina nelielas pilsētiņas. 
Pateicoties Hoakiem templim (6 km D no Hue), ievērojamaham Dongbas tirgum (šeit pārdod labākās  
vjetnamiešu  cepurītes)  un  daudziem  citiem  arhitektūras  veidojumiem  un  vēstures  pieminekļiem,  Hue 
iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā.

Citadele – sastāv no trīs daļām – aizsarggrāvis Kinh Thanh, imperiālais korpuss Hoang Thanh un  
aizliegtā pilsēta Cam Thanh. Tā tika uzcelta 1805.gadā imperatora Gia Long valdīšanas laikā.  
Citadele  ir  ievērojama  ar  6  m  augsto  aizsargmūri,  kas  ir  11  km garš  ar  11  vārtiem  un  24  



novērošanas  torņiem.  Apskates  vērts  Citadeles  iekšpusē  ir  –  karoga  tornis,  Ngo  Mon  vārti,  
karalisko ceremoniju laukums, Nguyen karaļa memoriālais templis, aizliegtā pilsēta.
Karaļa Minh Mang apbedīšanas vieta – plānošana jau tika veikta karaļa dzīves laikā, bet pati  
celtniecība – no 1841.gada līdz 1843.gadam. Kapa vieta atrodas starp diviem ezeriem, kas šo  
vietu padara vēl greznāku un mierpilnāku.
Karaļa Tu Duc apbedīšanas vieta – karalis pats ir konstruējis šo apbedīšanas vietu vēl būdams  
tronī 1848.gadā. Te atrodas vairākas greznas ēkas, tempļi, dīķi ar lotusa ziediem, tilti, skaistie  
frangipani ziedi. Viens no romantiskākajiem un greznākajiem meistardarbiem... Savas dzīves laikā 
karalis šo vietu izmantoja kā lielisku atpūtas vietu.
Karaļa  Khai  Dinh  apbedīšanas  vieta –  Khai  Dinh  valdīšanas  laiks  bija  no  1916.g.  līdz  
1925.gadam, viņš bija Nguyen dinastijas divpadsmitais karalis. Apbedīšanas vietas konstrukcija 
sākās 1920.gadā un tika pabeigta 1931.gadā. Apdarē iezīmējas Eiropas arhitektūras elementi, kas 
parāda  karaļa  interesi  par  eiropiešu  kultūru.  Krāsainās  keramikas  inkrustētais  stils  karaļa  
mauzoleju padara tik īpašu un lielisku.
The  Thien  Mu pagoda –  sākotnēji  budisma  klosteris  tika  uzcelts  1601.gadā  karaļa  Nguyen 
Hoang valdīšanas laikā. 1844.gadā, karaļa Thieu Tri valdīšanas laikā, tas tika renovēts. Ar šo  
pagodu saistās arī kāda leģenda: reiz kādu nakti cilvēki pamanīja uz mazā kalna sēdošu  sievieti,  
kura bija tērpusies sarkanā tērpā. Sieviete apgalvoja, ka šai vietai piemīt pārdabisks spēks un  
tādēļ te jāceļ pagoda. To pateikusi, sieviete pazuda mākoņos. Kopš tā laika pagoda tiek saukta  
“Vecās debess dievietes pagoda”.

D no Hue un  Danangas atrodas  Hoi An  pilsēta-muzejs  –  viens  no Lielā  Zīda  ceļa  centriem,  senās  
Chamoa valsts galvaspilsēta (II – X gs.) un viena no sava laika lielākajām ostām. Šeit interesanti ir  
japāņu un ķīniešu kvartāli, šauro ieliņu tīkls, daudz tempļu, pagodu, kapellu, ķīniešu kopienu sapulču  
zāles, slēgtais “japāņu tilts” un kapsēta, tirgotāju savrupnami un koloniālās arhitektūras kavrtāli (844  
vēsturiski mnozīmīgas ēkas). 
Ievērības cienīgi ir netālu esošie “Marmora kalni”, 18 km Z no Hoi An, kas nosaukti 5 dabas elementu  
vārdos: metāls, koks, uguns, zeme, ūdens. Te iespējams iepazīties ar tādiem vēstures pieminekļiem kā Tam 
Thai (1825) un Linh Ung pagodām, daudzām grotām, hindu svētvietām alās. 40 km no Hoi An atrodas  
senās Champa valsts galvaspilsētas Mi Sin drupas, kas, tāpat kā Hoi An, ir iekļauta UNESCO sarakstā.
Pievilcīgas  ir  arī  citas  senās  Vjetnamas  pilsētas  Coloa (Thuk  dinastijas  galvaspilsēta,  257  –  208 
g.p.m.ē.),  Melinga – Chang karalienes galvaspilsēta (40 – 43 g.p.m.ē.), Hoi Li (939 – 1009). Visām 12 
Vjetnamas  senajām  galvaspilsētām  ir  interesanta  vēsture,  saglabājušies  daudz  vēstures  un  kultūras  
pieminekļu. Tās ir lieliskas tūristu apskates vietas.

DA NANG
Da Nang atrodas valsts centrā, gleznainā vietā ar stipri izrobotu krasta līniju, nelielu kalnu ieskauta. Tā  
dibināta 1333.gadā. Mūsdienās Da Nang ir ievērojams rūpniecības un tirdzniecības centrs,  viena no 
galvenajām  valsts  ostām.  Galvenais  apskates  objekts  Da  Nang  ir  greznais  Cham  kultūras  muzejs,  
vēsturiskie rajoni Dong Zionge, Chuongmi, Chikhieu un Thap Mame, Dhen Hai cietoksnis (1813), Hju 
Ting kapsēta,  viens no labākajiem valsts  akvaparkiem Da Nang Water Park,  netālu esošie  Marmora 
kalni, ievērojamā Haivan pāreja (“jūras mākonis”, 496 m) ar senu franču cietoksni, Nguhanhson kalni  
un akmeņkaļu darbnīcas, Langkau sala un daudz burvīgu pludmaļu.

NHA TRANG
Nha Trang – skaistākais piekrastes kūrorts, kas atrodas gandrīz pašā valsts centrā, Khanhoa provincē.  
Neskatoties uz lielo rūpniecības uzņēmumu tuvumu, Nha Trang ir viena no labākajām atpūtas vietām  
valstī. Pilsētas simbols ir milzīga Budas statuja (1963) kalna virsotnē. Tāpat interesants ir San Bong tilts,  
Long Son pagoda (XIX gs.),  darbojošies Po Nagar Cham tempļi (VII – XII gs.), gotiskā katedrāle – Nha 
Trangas bīskapa rezidence (1928 – 1933), 11 km R no Nha Trang esošās Dhen Khanh citadeles drupas,  
Vjetnamā vienīgais okeanogrāfijas institūts ar labāko valsts akvāriju, Che sala, gleznainais Hon Chong  
zemesrags un Nui Hotien (burvju) kalns,  trīspakāpju ūdenskritums Baho,  “burvju” avots Suoi  Then,  
daudzie minerālūdens un dūņu avoti, Hanhofudong parks, Longson pagoda (5 km ZR no pilsētas). 



DA LAT
Viena no vispopulārākajām tūristu vietām valstī – kalnu kūrorts Da Lat (60 km uz rietumiem no Kamran  
ostas). Tas atrodas plašu mežu rajonā Centrālajā Plato 1475 m augstumā. Da Lat rajons izslavēts ar  
maigu, vēsu klimatu, mūžzaļiem mežiem, daudz upēm un ezeriem. Bez neskaitāmām ērtām viesnīcām šeit  
uzmanību piesaista  viesnīcas  Hang Nga “trako nams” un madam Dang Vjet  Nga mākslas  galerija,  
imperatora Bao Daja vasaras pils (1933),  franču ģenerālgubernatora rezidence (1933, tagad viesnīca),  
Nguen Hiu Hao kaps,  Thung Tin  Eu ("mīlestības  ieleja")  ieleja  ap mākslīgo  Dathien ezeru,  Da Lat  
katedrāle (1931 – 1942), evanģēliskā baznīca (1940), Jaunavas Marijas klosteris (1940 – 1942), Zuskinh 
baznīca (1955), ievērojamie Da Lat ziedu dārzi un ezers, Lam Dong Linh Son pagoda (1938), sieviešu  
klosteris  (1952),  Pedagoģiskais  institūts  agrākajā  klostera  ēkā,  Thien  Viong pagoda (1958 –  1963),  
franču kvartāls,  Kamli ūdenskritumu kaskāde,  kā arī  netālu esošā Lang Bjan (augstākā vieta – Lom  
Bjeng Clo kalns, 2165 м.) un etnogrāfiskie ciemi tā nogāzēs.

HO CHI MINH CITY jeb SAIGONA – Vjetnamas ekonomiskais centrs.
(Thanh  Pho Ho Chi  Minh,  līdz  1976.gadam –  Saigona)  viena  no  lielākajām Indoķīnas  megapolēm,  
dibināta 1698.gadā. Ievērojama tirdzniecības osta. Pilsēta pārdzīvojusi ne mazums sarežģītu gadu, kas  
atstājuši pēdas arhitektūrā un pieminekļos. Hošimina ir dinamiski attīstošs centrs valsts dienvidos, valsts 
ekonomiskā  galvaspilsēta,  Vjetnamas  kultūras  centrs.  Pilsētas  ielas  ir  viens  vienīgs  tirgu,  veikalu,  
kafejnīcu, ielu tirgotāju apvienojums.
Interesantākie apskates objekti: septiņu pakāpju Vinh Nhiem pagoda, imperatora Nefrīta pagoda, Giac  
Lam pagoda (1744), Fung Son, Ha Loi un Giac Vjen (mūsdienās – oriģināls skulptūru muzejs), Trang  
Hang Dao (1932 – 1958) templis, Dievmātes Katedrāle (1877 – 1880) un Dhuk Ba katedrāle, Thong  
Nhat pils (1868), Neatkarības (Prezidenta) pils, Bjen Tan un Colon tirgi, ievērojamais Bjen Sup veikals  
(Vjetnamas kara laikā Vjetkonga konspiratīvais štābs Saigonā), kā arī De Vill viesnīca – burvīgs franču 
koloniālās  arhitektūras  paraugs.  Ne  mazāk  interesanti  –  pilsētas  vēstures  muzejs  (1929),  Hošiminas  
muzejs ostā, Kara vēstures muzejs, municipālais teātris, Dam Sen un Van Tan parki, zoo un botāniskais  
dārzs ar akvaparku, sporta centru un karalisko dārzu Nam Tu, Ki Hoa atpūtas zona ar Hoa Binh teātri  
(lielāko pilsētā) un, protams, akvaparku “Saigon Water Park”.

Giac Lam pagoda – vecākā budisma pagoda Saigonā, kas uzcelta 1744.gadā. Pagoda glabā lielu  
Budas un Arhat statuju kolekciju. Pagodā joprojām pulcējas cilvēki uz lūgšanām. Lūgšanas sastāv 
no dziesmām, kuras ir bungu, zvanu un gongu pavadībā, kā arī tiek ievēroti vairāki tradicionālie  
rituāli.  Pēdējā  pagodas atjaunošana notika 1900.gadā,  arhitektūra,  izkārtojums un ornamenti  
gandrīz nav mainījušies, ko nevar teikt par citām pilsētas pagodām pēc restaurācijas.
Thien Hau templis – tiek uzskatīts  par vienu no vecākajiem ķīniešu tempļiem. Templis  veltīts  
Jūras dievietei, kā arī citām dievībām – bagātības, labklājības u.c. Nopērkot vīraku, tiek pielūgti  
dievi, lūdzot labu veselību un veiksmīgus biznesa darījumus.
Cho Lon – ķīniešu pilsēta, kuru apzdzīvo vairāk nekā 5 miljoni ķīniešu. Cho Lon tika izveidota 
18.gs., kad tika gāzta Minh dinastija Ķīnā. Šeit atrodas daudzi veikali un rūpnīcas, vienas no  
interesantākajām apskates  vietām ir  Binh Tay tirgus,  Soai Kinh Lam materiālu tirgus,  Father  
Tam’s katoļu baznīca.
Dievmātes  katedrāle –  baznīcu  1877.gadā  uzcēla  franči,  visi  materiāli  tika  importēti  no  
Francijas.  Baznīca  mūsdienās  ir  viens  no  katoļu  centriem  valstī,  kurā  strādā  arī  Saigonas  
arhibīskaps.  Katru dienu šeit  notiek divi  dievkalpojumi,  bet  visvairāk tā tiek apmeklēta Jaunā 
gada un Ziemassvētku laikā.
Kara muzejs –  muzejs  glabā  lielu  ieroču kolekciju,  kā  arī  informāciju  par  mūsdienu  kariem  
Vjetnamā. Apmeklētaji var apskatīt vienu no briesmīgākā cietuma modeli, slavenās giljotīnas un 
daudzus nāvējošus ieročus.
Vēstures muzejs – muzejs glabā daudz liecību par Vjetnamas attīstības vēsturi. Blakus muzejam 
atrodas slavenais botāniskais dārzs, kas ir vairāk nekā 100 gadus vecs.

Cu Chi tuneļi 
Viena no galvenajām apskates vietām Hošiminas rajonā ir Cu Chi tuneļu sistēma, kas atrodas aptuveni  
70  km  ZR  no  pilsētas,  pie  Bendinh  ciema.  Sarežģītā  ar  roku  rakto  tuneļu  sistēma  stiepjas  no 
Dienvidvjetnamas galvaspilsētas līdz Kambodžas robežai. Tuneļu garumu lēš ap 250 kilometriem, bet  
skaitlis  ir  aptuvens.  Tuneļi  ir  vairākos  līmeņos ar  neskaitāmām slepenām ejām,  dzīvojamām telpām,  



noliktavām, darbnīcām,  hospitāļiem,  ēdināšanas  vietām un pārvaldes  centru.  Tie  kalpoja  kā  reģiona 
partizānu atbalsta  punkts,  sagādāja  ne mazums nepatīkamu pārsteigumu amerikāņiem kara laikā  un 
joprojām ir vjetnamiešu “svētceļojumu” mērķis. Pašā Cu Chi pilsētiņā (30 km no Hošiminas) atrodas  
interesants Kara vēstures muzejs, kā arī vairākas nelielas pagodas.
60 km no Hošiminas atrodas  Tay Ninh – krāšņākās un eklektiskākās reliģijas pasaulē – kaodaisma – 
dzimtene.  Tā  veidojusies  1919.gadā.  Šis  reliģiskais  virziens  apvieno  budisma,  konfūcisma,  daoisma,  
tradicionālo Vjetnamas garīgo tradīciju, kristietības un par islama iezīmes, pārvērtusies par vienu no  
visstraujāk attīstošajām reliģijām pasaulē. Šeit atrodas arī galvenā kaodaisma svētvieta – Kaodai “lielais  
templis”. 
Vung Tau
128 km DA no Hošiminas atrodas lielākais valsts tūrisma centrs – Vung Tau. Kūrortpilsēta atrodas pie  
Dienvidķīnas jūras plašās pludmales un jau vairāk kā 100 gadus ir populārs kūrorts. Ievērojamu nozīmi 
vietējo iedzīvotāju acīs tai piešķir fakts, ka pēc Ziemeļvjetnamas armijas uzvaras no šejienes evakuējās  
pēdējās amerikāņu karaspēka vienības. Šeit interesanti ir: Con Am templis, divi Hon Ba tempļi, viens no  
lielākajiem budistu tempļiem Vjetnamā – Niet Ban Tinh Sa (1971), Thit Ca Fat Dai (“Budas altāris”)  
parks, Tich Ca Fat Dai pagoda (lielākā reģionā) un skulptūru parks, milzīga Kristus statuja Thanh Zok  
(1974, augstums 30 m), Nhet Ban Tin Ha klosteris, Ngok Bit pagoda, bāka (1910) Nuine kalnā un senā  
karaļu rezidence Bat Dinh (“baltā villa”, 1909).

MEKONGAS DELTA – bagātākie Vjetnamas augļu dārzi un rīsu lauki.
Par lielu tūristu kompleksu uzskata Mekongas deltu – vienu no pasaules sazarotākajiem un plašākajiem  
(70 tk km²) estuāriem pasaulē, kas plešas no Hošiminas gandrīz līdz pašai Kambodžas robežai. Zeme šeit  
ir pārpurvota, bet arī ļoti auglīga. Klimats piemērots lauksaimniecībai, tāpēc šeit izveidojies lielākais  
rīsa audzēšanas reģions valstī. Tūristu iecienīta ir Cann Zo sala, slavenie upju tirgi, ciemati uz pāļiem,  
tirdzniecības pilsēta Chaudok, daudz alu tempļi un pagodas Sam rajonā 3 km no Chaudokas, kā arī plaši  
mežu masīvi un bagāti deltas etnogrāfiskie ciemi.

Thoi Son sala – uz salu var nokļūt dodoties no My Tho laivu izbraucienā pa Mekongas upi, kas  
aizņems 45 minūtes. Sala atklās vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu.
Vinh Trang pagoda – skaistākā Tien Giang provinces pagoda, kas uzcelta 1849.gadā, un atrodas  
1 km attālumā no My Tho. Pagodas arhitektūra harmoniski savieno Āzijas un Eiropas stilus, tās  
iekšpusē atrodas vairākas koka statujas.
Dong Tam čūsku saimniecība – atrodas 5km attālumā no My Tho. Varēsiet  apskatīt,  kā tiek  
audzētas čūskas, kā arī bruņurupuči un zivis. Šeit tiek veikti arī pētījumi par ārstēšanu ar čūskas  
kodieniem.


