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DAŽĀDĀ DIENVIDVJETNAMA

HOŠIMINA – TAY NINH – CU CHI – MEKONGA – BIN CAHU – DALATA –  NHA TRANG 

1. diena. RĪGA – HANOJA

Lidojums Rīga- Hanoja.
Lidojums

2. diena. HOŠIMINA

Lidojums Hanoja – Hošimina. Ierašanās Hošiminā. Lidostā sagaida firmas
pārstāvis. Transfērs uz viesnīcu.
Apskates ekskursija pilsētā. Apmeklēsiet Centrālo pastu un Notre Dame
katedrāli  –  baznīcu  1877.gadā  uzcēla  franči,  un  visi  materiāli  tika
importēti no Francijas. Baznīca šodien 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.  Apskatīsiet  Apvienošanās  pili,  Cho  Lon  –  ķīniešu
pilsēta, kuru apdzīvo vairāk nekā 5 miljoni ķīniešu. Cho Lon tika izveidota
XVIII 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. Apmeklēsiet Thien Hau pagodu –
tiek uzskatīta 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. 

Viesnīca
Hošiminā

3. diena. HOŠIMINA – TAY NINH – CU CHI 
Brokastis. Transfērs uz 150 km attālo Tay Ninh. Apmeklēsiet reliģiskās
sektas Kao Dai galveno svēto templi Thanh That. 12:00 varēsiet vērot
reliģisko ceremoniju. Pusdienas. Tālāk dosieties uz 80 km attālo Cu Chi.
Apskatīsiet pazemes tuneļus, kas pazīstami kopš laika, kad norisinājās
karš starp amerikāņiem un vjetnamiešiem. Pazemes tuneļi tika izmantoti
kā bāze vjetnamiešu armijai. Šī sistēma ir gandrīz tik pat liela kā Kuti
rajons un stiepjas vairāk nekā 200 km garumā, un sastāv no trīs līmeņu
dziļumiem (no 8m līdz 12m). 

Viesnīca
Hošiminā

4. diena. HOŠIMINA – MEKONGAS DELTA 
Brokastis. Transfērs uz Mytho, kas ir pirmā Mekongas deltas pilsēta. 4h
ilgs  brauciens  ar  džonku  –  ķīniešu  burukuģis  –  pa  Mekongas  upi.
Piestāsiet vietējās salās, apskatīsiet augļu koku plantācijas, amatnieku
darbnīcas. Pusdienas uz salas. Transfērs uz Can Tho.

Viesnīca
Can Tho

5. diena. MEKONGAS DELTA – HOŠIMINA 
Brokastis.  Dosieties  izbraukumā  ar  motorlaivu  pa  Mekongas  deltu.
Apmeklēsiet peldošo Cai Rang tirgu, kur neskaitāmi tirgotāji ar savām
laivām  gaida  iespēju  pārdot  savu  preci.  Apmeklēsiet  rīsu  apstrādes
rūpnīcu. Transfērs uz Hošiminu. Nakšņošana viesnīcā. 

Viesnīca
Hošiminā

6. diena.  HOŠIMINA – BIN CHAU 
Brokastis. Transfērs uz kūrortu Bin Chau. Izvietošanās viesnīcā. Bin Chau
ir  pazīstama  ar  saviem  karstajiem  avotiem,  kuros  temperatūra  var
sasniegt  pat  800C.  Šeit  ir  uzcelts  arī  Vjetnamas  lielākais  medicīnas
centrs,  kurā  var  baudīt  dažādas  ārstnieciskās  procedūras.  Izbaudīsiet

Viesnīca
Bin Chau
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peldēšanos ārstnieciskajās dūņās un minerālūdens avotos. 
7. diena. BIN CHAU – NAM CAT TIEN 

Brokastis. Transfērs uz Nam Cat Tien. Izvietošanās viesnīcā.
Ekskursija  Nam  Cat  Tien  parkā  varēsiet  izbaudīt  tā  daudzveidību  un
apbrīnot dabas skaistumu: pakalni, gleznainas ielejas, upes, ezeri. Šeit
atrodas  1610  dažādas  augu  sugas,  77  zīdītāju  sugas  un  326  sugas
krāšņu savvaļas putnu. Izbaudīsiet nakts safari braucienu parkā. 

Viesnīca
Nam Cat

Tien

8. diena. NAM CAT TIEN – DALATA 
Brokastis. Dosieties 5h ilgā pārgājienā mūžamežā, apmeklēsiet Bau Shaw
– krokodīlu ezeru. Izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz Dalatu. Dalata
–  mūžīgā  pavasara  pilsēta,  kas  atrodas  1500 m v.j.l.  Dalata  ar  savu
apreibinošo  skaistumu  ir  piesaistījusi  daudzus  māksliniekus  un
dzejniekus.

Viesnīca
Dalatā

9. diena. DALATA 
Brokastis. Apmeklēsiet pēdējā imperatora Bao Dai vasaras pili, Long Shon
pagodu, Dalatas ziedu dārzus, kas atrodas Tran Nhan tong ezera krastā,
viesnīcu  “Crazy  House”,  kas  ir  viena  no  pasaules  neparastākajām
viesnīcām.  Apmeklēsiet  divus  lieliskus  ūdenskritumus.  Pie  Prenn
ūdenskrituma  ir  iespēja  pavizināties  ar  ziloņiem,  bet  pie  Dantala
ūdenskrituma – iespēja  izbaudīt „amerikāņu kalniņus”. 

Viesnīca
Dalatā

10. diena. DALATA – NHA TRANG 
Brokastis. Pēc brokastīm apmeklēsiet Dalatas tirgu un Thung Lung Tinh
Yeu – mīlestības ieleju. Transfērs uz Nha Trang. Pa ceļam piestāsiet, lai
apskatītu  Čampas  dinastijas  torņus,  kas  tika  uzcelti  12.gs.  Joprojām
vēsturnieku, zinātnieku un celtnieku vidū ir neskaidrs jautājums, kā tika
uzcelti šie ķieģeļu torņi.
Ierašanās  Nha  Trang,  kas  ir  zināma kā Vjetnamas  pludmales  atpūtas
galvaspilsēta. 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.

Viesnīca
Nha Trang

11. diena. NHA TRANG 
Brokastis. Atpūta pludmalē. 
*Vai  ceļš  mājup.  Transfērs  uz  lidostu  Hošiminā.  Lidojums  Hošimina  –
Hanoja, Hanoja – Rīga.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma!

Viesnīcas:

Standard Superior Deluxe

Hošimina “Tan My Dinh” 

www.tanmydinh.com 

“Ramara” 

www.ramanasaigon.com 

“Movenpick” www.movenpick-

hotels.com 

“Chancery” “Kim Do” 

www.kimdohotel.com 

“Windsor” 

www.windsorplazahotel.com 

Bin Chau “Bin Chau Eco Resort” “Bin Chau Eco Resort” “Bin Chau Eco Resort”

Nam Cat Tien “Guest house” “Guest house” “Guest house”

Dalata “Empress” 

www.empresshotelvn.com 

“Novotel” “Sofitel Dalat”

“Golf Dalat”
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Can Tho “Golf Cantho” 4* 

www.golfhotel.vnn.vn 

“Victoria Cantho” 4*+ “Victoria Cantho” 4*+

Ceļojuma cenā  iekļauts:
- nakšņošana viesnīcās ar norādīto ēdināšanu;
- firmas pārstāvja sagaidīšanas pakalpojumi lidostā;
- ekskursijas, kas minētas programmā ar krievu valodā runājošu gidu;
- ieejas biļetes;
- izbraukumi ar laivu;
- transfēri pēc programmas.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
- Vjetnamas vīza;
- lidojums Rīga – Hanoja – Rīga;
- lidojums Hanoja - Hošimina – Hanoja;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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