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DAŽĀDĀ ZIEMEĻVJETNAMA

HANOJA – HALONGA – SAPA – HUE – DONG HOI – HOI AN  

1. diena. RĪGA – STAMBULA 
Lidojums Rīga – Stambula, Stambula – Hošimina. 

Lidojums

2. diena. HOŠIMINA – HANOJA 
Lidojums Hošimina – Hanoja. Ierašanās Hanojā. Lidostā sagaida firmas
pārstāvis. Transfērs uz viesnīcu. Atpūta.

Viesnīca
Hanojā

3. diena. HANOJA

Brokastis.  Ekskursija  Hanojā.  Apmeklēsiet  Van  Mieu  jeb  Literatūras
templi – 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. Viena pīlāra pagodas apmeklējums – slavena
ar savu seno arhitektūras stilu, un 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”).  Apmeklēsiet  Ba  Dinh  laukumu,  kurā  atrodas  Hošimina
mauzolejs,  Chan  Vo  templi,  Rietumezeru  (The  West  lake)  –  ar  kura
izcelšanos  ir  saistītas  vairākas  leģendas.  Pēc  tam  dosieties  1h  garā
izbraukumā ar rikšu pa vecpilsētu.
Vakarā apmeklēsiet slaveno leļļu teātri uz ūdens.

Viesnīca
Hanojā

4. diena. HANOJA – HALONGA 
Brokastis.  Transfērs uz Halongas līci.  Halonga līcis  pazīstams ar savu
gleznaino lauku ainavu. Halonga ar savām vairāk nekā 3000 salām tiek
uzskatīta  par  Vjetnamas  dabas  brīnumu  un  1994.gadā  tika  iekļauta
UNESCO kultūras mantojumu sarakstā. Ar laivu dosieties izbraukumā pa
Halongas līci. Pusdienas. Nakšņošana uz džonkas – ķīniešu burukuģis.
Vakariņas.

Nakšņošana
uz džonkas

Halongā

5. diena. HALONGA – HANOJA 
Brokastis. Izbrauciens ar laivu pa Halongas līci. Pusdienas. Transfērs uz
Hanoju. Ierašanās Hanojā. Vakariņas restorānā. Transfērs uz dzlezceļa
staciju. Brauciens uz Lao Cai. Nakts vilcienā.

Nakts
vilcienā

6. diena. LAO CAI – SAPA

Ierašanās Lao Cai  dzelzceļa  stacijā.  Transfērs  uz 35 km attālo  Sapu.
Iekārtošanās viesnīcā. Brokastis. Vēlāk dosieties uz 5 km attālo Thac
Bac – sudraba ūdenskritums, kas ir 100 m augsts. Apmeklēsiet etnisko
ciemu Zao, lai labāk iepazītu vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu.

Viesnīca
Sapā

7. diena. SAPA – HANOJA 
Brokastis.  Eksursija  Ta  Van  ciemā,  kurā  dzīvo  etniskā  grupa  Zau.
Iepazīsieties ar vietējo dzīvesveidu. Tirgus apmeklējums. Transfērs uz
dzelzceļa staciju. Brauciens uz Hanoju. Nakts vilcienā.

Nakts
vilcienā

8. diena. HANOJA – HUE  
Ierašanās  Hanojas  dzelzceļa  stacijā.  Transfērs  uz  viesnīcu.  Brokastis.
Transfērs uz lidostu. Lidojums Hanoja – Hue. Transfērs uz viesnīcu. Hue

Viesnīca
Hue
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tiek  uzskatīta  par  Vjetnamas  kultūras,  reliģijas  un  izglītības  centrs.
Pēcpusdienā apmeklēsiet Imperatoru Citadeli – 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 savu 6m augsto aizsargmūri,
kas ir 11km garš, ar 11 vārtiem un 24 novērošanas torņiem. Karaļa Khai
Dinh  mauzoleja  apmeklējums  –  Khai  Dinh  valdīšanas  laiks  bija  no
1916.g.  līdz  1925.gadam,  viņš  bija  Nguyen  dinastijas  divpadsmitais
karalis.  Apdarē  iezīmējas  Eiropas  arhitektūras  elementi,  kas  parāda
karaļa interesi par eiropiešu kultūru. Krāsainās keramikas inkrustētais
stils  karaļa  mauzoleju  padara  tik  īpašu  un lielisku.  Linh Mu pagodas
apmeklējums – šis sākotnējais budisma klosteris tika uzcelts 1601.gadā
karaļa  Nguyen  Hoang  valdīšanas  laikā.  1844.gadā,  karaļa  Thieu  Tri
valdīšanas laikā, tas tika renovēts.
Karaliskas  vakariņas,  kuru  laikā  varēsiet  arī  baudīt  vietējās  folkloras
mūziku.

9. diena. HUE – VIN MOC – DONG HOI

Brokastis. Transfērs uz Vin Moc ciemu, kas pazīstams kā tuneļu ciems.
Tuneļi  tika  izmantoti  kā  patvēruma vieta  kara  laikā  un tika  rakti  18
mēnešus. Transfērs uz Dong Hoi.

Viesnīca
Dong Hoi

10. diena. DONG HOI – PHONG NHA 
Brokastis.  Transfērs  uz  50  km attālo  Phong Nha alu,  kas  ir  iekļauta
UNESCO pasaules mantojumu sarakstā un ir garākā ala pasaulē, caur
kuru plūst upe.

Viesnīca
Dong Hoi

11. diena. DONG HOI – DANANGA – HOI AN 
Brokastis. Transfērs uz 280 km attālo Hoi An. Pa ceļam piestāsiet Lang
Ko, lai papusdienotu. Apmeklēsiet marmora kalnus un ciematus, kuros
tiek  gatavoti  dažādi  izstrādājumi  no  akmens.  Ierašanās  Hoi  An  –
galvenais  tirdzniecības  centrs  Āzijā  XVII  –  XVIII  gs.  un  1999.gadā
iekļauts UNESCO kultūras mantojumu sarakstā. 

Viesnīca Hoi
An

12. diena. HOI AN 
Brokastis.  Pastaiga  pa  Hoi  An  vecajām ielām.  Apmeklēsiet  japāniešu
tiltu,  kas  krasi  atšķiras  no  tradicionālajiem  Vjetnamas  tiltiem,  Quan
Cong ķīniešu templi, kas ir vecākais joprojām darbojošais templis Hoi
An, Hoi An pilsētas muzeju. 

Viesnīca Hoi
An

13. diena. HOI AN – HOŠIMINA – STAMBULA – RĪGA 
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Hoi An – Hošimina. Lidojums
Hošimina – Stambula, Stambula – Rīga. 

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma!

Viesnīcas:

Standard Superior Deluxe

Hanoja „Thang Long Opera” 

www.thanglongopera.com 

„Fortuna” 

www.fortunahotels.com 

„Intercontinental” 

www.intercontinental.com 

„Galaxy” 

www.galaxyhotel.com.vn 

„Sheraton” 

www.sheraton.com/hanoi 
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Hoi An „Riverbeach Hotel” 

www.donganbeachhotel.com 

„Hoian Beach Resort” 

www.hoianbeachresort.com.vn 

„Palm Garden” 

www.palmgardenresort.com.vn 

„Golden Sand”

 www.swiss-bellhotel.com 

Halonga „Morning Star” 

www.morningstarhotel.vn 

„Morning Star” 

www.morningstarhotel.vn

„Tuan Chau Resort”

Hue „Heritage” 

www.hueheritagehotel.com 

„Pilgrimage” 

www.pilgrimagevillage.com 

„Imperial” 

www.imperial-hotel.com 

„Huong Giang” 

www.huongiangtourist.com 

Sapa „Bamboo Green” 2* 

www.sapatravel.com 

„Chau Long Hotel” 

www.chaulonghotel.com 

„Victoria Sapa” 

www.victoriahotels-asia.com 

Dong Hoi „Sun Spa Resort” 5* 

www.sunsparesortvietnam.com

„Sun Spa Resort” 5* 

www.sunsparesortvietnam.com

„Sun Spa Resort” 5* 

www.sunsparesortvietnam.com

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

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