
VJETNAMAS KŪRORTI

Pludmales tūrismam Vjetnamā ir liels potenciāls. Ar katru gadu tiek piesaistīti arvien vairāk ārvalstu  
tūristu.  Pludmalē  notiek  dažādas  sporta  aktivitātes  (sērfings,  jahtu  sacensības,  daivings,  lēkšana  ar  
izpletni). Vjetnamas piekrastē ir vairāki interesanti koraļļu rifi. Krasta līnijas garums ir 3260 km!

VJETNAMAS ZIEMEĻU DAĻA
Pie Quang Ninh pilsētas – Tra Co, Bai Chay un Ha Long pludmales, pie Hai Phong – Do Son un Cat Ba,  
pie Thai Binh – Dong Chau, pie Nam Dinh – Thinh Long pludmale.

Ha Long
Ha Long līcis iekļauts UNESCO pasaules dabas pieminekļu mantojuma sarakstā, pateicoties unikālai  
dabai un izdevīgam ģeogrāfiskajam novietojumam. Līdzās burvīgām pludmalēm, krastu rotā grotas un 
alas, kurās notiek neaizmirstami braucieni ar laivām.

Bai Chay
atrodas  Ha  Long.  Tā  ir  viena  no  populārākajām  tūristu  vietām  Vjetnamā.  Meži  ieskauj  modernas,  
mūsdienīgas viesnīcas ar augstu servisa līmeni. Netālu no Bai Chay atrodas Tuan Chau tūrisma zona. 

Tra Co
15 km garā Tra Co pludmale ir viena no gleznainākajām Vjetnamā. Tā atrodas pie Quang Ninh. Daba 
saglabājusies pirmatnēji  neskarta, smiltis ir baltas un mīkstas. Krastos aug  Casuarina  un mangrovju 
koki. Gaiss vienmēr ir svaigs, vidējā gaisa temperatūra ap +23°С. Šī vieta ideāli piemērota sportam,  
pārgājieniem, atveseļošanās tūrismam. 

VJETNAMAS CENTRĀLĀ DAĻA
Pie Thanh Hoa – Sam Son un Thanh Hai pludmales, pie Vinh – Cua Lo un Dien Chau pludmales, pie  
Quang Binh – Nhat  Le pludmale,  Thua Thien-Hue provincē – Canh Duong,  Lang Co un Thuan An  
pludmales, pie Da Nang pilsētas – Non Nuoc, Bai Ran un Thanh Binh pludmales, Quang Nam provincē –
Cua Dai un Tam Thanh pludmales, pie Quang Ngai – My Khu un Sa Huynh, pie Nha Trang – Dai Lanh,  
Van Phong un Nha Trang; pie Phan Rang – Ninh Chu un Ca Na; pie Phan Thiết – Mui Ne, Doi Duong un  
Hon Rom pludmales. 

Cua Lo
Cua Lo pludmale atrodas 18 km attālumā no Vinh pilsētas. Tā ir 15 kilometrus gara, klāta ar baltām 
smiltīm. Gaisa temperatūra ziemā svārstās no +18 ... +20°С, vasarā ap +25°С. Pirmās atpūtas vietas  
šeit ierīkotas 1907.gadā! Šobrīd Cua Lo kļūst arvien populārāka. Tas veicina infrestruktūras attīstību,  
tiek celtas jaunas viesnīcas.

Lang Co
10 kilometrus garā Lang Co pludmale atrodas līdzās Hue pilsētai Thua Thien-Hue provincē, robežojas ar  
Bach Ma nacionālo parku. Pludmalē – balta smilts. Vidējais jūras dziļums piekrastes joslā ir ap 1 m, kas  
ir ideāli piemērots atpūtai ar bērniem.
Lang Co piekrastē  attīstīta  jūras  zveja.  Jūras  velšu  cienītāji  var  nobaudīt  gardas  garneles,  omārus,  
krabjus, mīdijas. Apskates vērts ir tradicionāls Chan May ciems un zvejniekciems Lang Co, kā arī Bach  
Ma nacionālais parks. 

Da Nang
Kilometriem gara smilšu pludmale ar tīru, siltu jūru. Dažās vietās ir koraļļu rifi! Žurnāls  Forbes Da 
Nang iekļāvis pasaulē pievilcīgāko pludmaļu sarakstā!
Da  Nang  kūrortu  priekšrocība  ir  tā,  ka  pludmales  atrodas  netālu  no  pilsētas  centra  un  tūrisma 
infrastruktūras. Piemēram,Van Village, Nam O, Xuan Thieu, Bai Bac, Nam Tho, My Khe, Son Tra, Bac  
My An, Nam Non Nuoc. Ierodoties Da Nang, tūristi ne tikai labi atpūšas brīvajā pludmales atmosfērā un  



atgūst spēkus svaigajā gaisā, bet arī piedalās reģiona kultūras un sporta dzīvē. Tūristiem interesantas  
vietas ir Ngu Hahn Son-Non Nuoc, kā arī Tang Chons, Huyen Vi un Quan Am alas, mākslinieku apmetne 
Non Nuoc un Phong Nam ciems. 

Nha Trang
Nha Trang atzīta par vienu no labākajiem salu un pludmales kūrortiem Vjetnamā! Kūrorta zona apvieno  
apmēram 200 salas pie Nha Trang, Van Phon un Cam Ranh krastiem. Unikāla ir rajona ekosistēma – šeit  
aug ap 350 veidu koraļļi un neskaitāmas zivju sugas. 
Starp salām populārākā ir Hon Mun (daivingam rifā), Hon Tam (peldēšanai atklātā jūra un ekstrēmiem 
sporta veidiem), Hon Chong (klinšu kāpšanai).
Nha Trang ir Vjetnamā atzīts daivinga centrs. Bez tam, reģions ietilpst elitārā  World's Beautiful Bay 
klubā.

Van Phong
Netālu no Nha Trang atrodas Van Phong kūrorts, kas arī ir ļoti iecienīts. Šeit ir komfortabli apstākļi  
daivingam, sērfingam, burāšanai un citus ūdens un ekstrēmos sporta veidu baudīšanai.

Ca Na
Ca Na pludmale  atrodas  32  kilometru  attālumā no Phan Rang pilsētas.  Daba saglabājusi  neskartu  
burvību. Tūristiem pieejama tīra jūra, baltas smiltis un iespaidīgas granīta klintis. 

Mui Ne
Mui Ne pludmale atrodas 22 km no Phan Thiet pilsētas, ap kuru koncentrēti 60% Vjetnamas piekrastes  
kūrortu.  Piekraste  šeit  ir  kā  īsta  paradīze  ar  nebeidzamām smilšu  kāpām un kokospalmām.  Mui  Ne 
piemērota relaksējošai atpūtai jebkurā gadalaikā! Atpūtu iespējams apvienot ar makšķerēšanu, sērfingu,  
golfu. 

VJETNAMAS DIENVIDU PIEKRASTE
Pie Ba Ria un Vung Tau – Tam Duong, Thuy Van, Nghihn Phong, Dau, Dua, Long Hai un Vung Tau 
pludmales, pie Tra Vinh pilsētas – Ba Dong pludmale, pie Ha Tien – Bai Duong un Bai Kem pludmales.

Vung Tau
Vung Tau – tūristu paradīze ar daudziem kolorītiem kūrortiem un pludmalēm. Bai Sau (8 km gara Thuy  
Van pludmale) provinces DA vilina ar gleznainām ainavām. Bai Truoc (Tam Duong pludmale) provinces  
centrālajā daļā pazīstama ar tīrākajiem krastiem, augstākās klases viesnīcām un restorāniem. Nghinh 
Phong  no  trim  pusēm apņem koraļļu  rifs!  Dua  pludmale  kalnu  pakājē  vilina  ekstrēmos  tūristus  ar 
pārsteidzošiem viļņiem, bet no kalniem paveras lieliska ainava. 

Con Dao
vilina ne tikai ar pludmalēm, bet arī vēsturiskiem apskates objektiem. Con Dao krasta līnija stiepjas 200 
kilometru garumā. Skaistākās smilšu pludmales ir Dam Trau, Hang Duong, Phu Yen u.c. Šejienes ūdeņos  
ir daudz koraļļu rifu, ko iecienījuši snorkelētāji un daivingisti. Gaisa vidējā temperatūra ir +26 ... 27°С.  
Ūdens gandrīz vienmēr vēss. Piekrastē būvē jaunas viesnīcas un pilnveido infrastruktūru, kas, savukārt,  
vilina arvien vairāk un vairāk tūristu.

PHU QUOC SALA
Phu Quoc sala ir Vjetnamas lielākā sala, kas ikvienam tās apmeklētājam sniegs neaizmirstamus atpūtas  
mirkļus.  Sala  atrodas  subekvatoriālajā  klimata  joslā  un  līdz  ar  to  vislabākais  Phu  Quoc  salas  
apmeklēšanas laiks ir no novembra līdz martam. Vidējā gaisa temperatūra šajā laika periodā svārstās no  
250C līdz 280C. Šajā laikā sala ir īpaši apmeklēta, tādēļ viesnīcu un aviobiļešu rezervācija būtu jāveic  
laicīgi. Laika posmā maijs – jūnijs un septembris – oktobris salā vairs nav tik ļoti daudz tūristu, cenas ir  
kļuvušas zemākas un laikapstākļi joprojām ir draudzīgi tūristiem. Aprīlis un Maijs ir karstākie mēneši,  
kad temperatūra sasniedz 350C. Jūnijs  un septembra beigas arī  var vēl  būt ieteicamie apmeklēšanas  
mēneši, bet tomēr jāatceras par lietus iespējamību. Daudzi kūrorti savu darbību slēdz oktobrī, lai veiktu  



ikgadējo apkopi, tāpēc laicīgi jāpārbauda, vai jūsu izvēlētā viesnīca strādās šajā laikā. Phu Quoc salu  
nav ieteicams apmeklēt  jūlijā  un augustā,  kad ir  musonu sezona un var  būt  ļoti  lietains.  Sakarā ar  
ilgajām lietusgāzēm daudzi ceļi kļūst neizbraucami. Tomēr arī šajā laika posmā ir cerība sagaidīt kādu 
saulainu dienu, un cenas salā kļūst īpaši zemas.
Phu Quoc visas pludmales ir klātas ar baltajām smiltīm, jūras ūdens ir rāms un silts, bet tomēr katrai  
pludmalei var atrast kādu atšķirību. Kā izvēlēties sev vispiemērotāko pludmali?

Truong Beach jeb Long Beach
Salas  rietumu  pusē  atrodas  viena  no  galvenajām  Phu  Quoc  pludmalēm  –  Long  Beach.  Pludmales  
teritorija sākas no salas galvaspilsētas Doung Dong, un pludmale sniedzas vairāk nekā 20 km garumā. 
Šeit  ir  izvietoti  lielākā  daļa  salas  viesnīcu  un  kūrortu,  bet  tomēr  atradīsiet  arī  kādas  pavisam 
neapdzīvotas un neskartas vietas.

Gan Dau Beach
Salas  ziemeļrietumos  un  28  km  attālumā  no  galvaspilsētas  Doung  Dong  atrodas  klusā  Ganh  Dau  
pludmale.  Dodoties  caur  vietējiem  ciemiem,  jūs  nokļūsiet  šajā  pludmalē,  kas  ir  kā  maza  daļa  no 
paradīzes. Gan Dau pludmalē atrodas viens pludmales restorāns, kas piedāvā dažādus garšīgus ēdienus  
no jūras veltēm.

Sao Beach
Phu Quoc salas austrumos atrodas viena no salas skaistākajām pludmalēm – Sao Beach. Nokļūšana Sao  
pludmalē  var  būt  diez  gan sarežģīta,  jo  jāatcerās,  ka  pludmale  ir  mazliet  izolēta.  Tādēļ  lai  nokļūtu  
pludmalē,  jums  būs  nepieciešama  kāda  vietējā  iedzīvotāja  palīdzība.  Vislabākais  risinājums  būtu  
izmantot taksistu pakalpojumus. Šeit atrodas vairāki restorāni un tikai viena viesnīca ar nakšņošanas  
iespējām.

Cua Can
Cua Can pludmale atrodas salas rietumu daļā, 8 km attālumā no Duong Dong pilsētas. Šeit atrodas arī  
Cua Can pussala. Vietējiem zvejniekiem variet palūgt aizvest līdz šai pussalai. Pludmalē atrodas arī tāda  
paša nosaukuma – Cua Can ciems, kas ir interesants ar daudzajiem koka tiltim.

Bai Dai Beach
Phu Quoc salas rietumu piekrastē atrodas Bai Dai pludamle, tieši aiz Vung Bau pludmales. Bai Dai ir  
mierīga un neskarta pludmale, kā arī ideāla atpūtas vieta, lai uz brīdi aizmirstu mūsdienu steigpilno  
pasauli.

Vung Bau Beach
Vung Bau pludmale atrodas salas rietumos blakus Cua Can ciemam un 10 km attālumā no Duong Dong.  
Pludmale ir pusmēness formā un ir gandrīz neapdzīvota, šeit atrodas tikai dažas vietējo iedzīvotāju mājas 
pludmales ziemeļos.  Pludmalē atrodas tikai  viens pludmales restorāns.  Šeit  atrodas daivinga veikals,  
kurā varēsiet iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai atklātu krāšņo zemūdens pasauli.

Bai Thom Beach 
Salas ziemeļaustrumos, 35 km attālumā no Duong Dong  atrodas Bai Thom pludmale. Lai arī šī ir viena 
no  neskartākajām  un  pievilcīgākajām  Phu  Quoc  pludmalēm,  tomēr  nokļūšana  līdz  tai  ir  diez  gan  
sarežģīta. Labākais transporta līdzeklis būs motocikls.

Bai Vong Beach 
Bai Vong pludmale atrodas salas austrumos, 8 km attālumā no Doung Dong. Pludmale ir palmu ieskauta,  
kā arī šeit atrodas vairāki restorāni, kas piedāvā dažādus ēdienus no jūras veltēm.


