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VJETNAMAS MOZAĪKA
HANOJA – HALONGA – HUE – HOI AN – HOŠIMINA – PHAN THIET
19 dienas
1. diena.

RĪGA – MASKAVA – HANOJA

Lidojums

Lidojums Rīga – Maskava, Maskava – Hanoja.
2. diena.

HANOJA
Ierašanās

Viesnīca
Hanojā.

Lidostā

sagaida

firmas

pārstāvis.

Transfērs

uz

Hanojā

viesnīcu. Atpūta.
3. diena.

HANOJA

Viesnīca

Brokastis. Ekskursija Hanojā. Apmeklēsiet Van Mieu jeb Literatūras

Hanojā

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.
4. diena.

HANOJA
Brokastis.

Viesnīca
Ekskursija

uz

Hoa

Lu

–

bijušo

10.

gs.

Vjetnamas

Hanojā

galvaspilsētu. Imperatoru Din un Le tempļi. Pusdienas vietējā restorānā.
Ekskursijas turpinājumā dosieties uz Tam Coc Nacinālo parku, ko dēvē
par „Sauszemes Halongu”. Brauciens džonkā pa upi cauri rīsu laukiem, ko
ieskauj klintis un noslēpumainas grotas ar stalaktītiem. Iepazīšanās ar
vjetnamiešu dzīvi laukos. Vakarā atgriešanās Hanojā.
5. diena.

HALONGA LĪCIS

Halonga

Brokastis. Pārbrauciens uz Halongas līci. Līcis slavens ar lieliskām

“Indochina

ainavām, floru un faunu. Tas ir iekļauts UNESCO dabas objektu sarakstā.

Junk”

Izvietošanās uz kuģa. Kruīza sākums “Indochina Junk” Deluxe klases

jahta

jahtā. Pilna pansija, kajītes ar ērtībām. Saulrieta sagaidīšana Titova
pludmalē – iespēja izpeldēties, uzkāpt kalna virsotnē, no kurienes
paveras panorāma uz blakus salām. Kalna virsotnē atrodas arī pagoda.
Vakariņas un nakšņošana uz kuģa.
6. diena.

HALONGA – HANOJA – HUE
Kruīza turpinājums. Vakarā transfērs uz lidostu Hanojā. Lidojums Hanoja

Viesnīca
Hue

– Hue. Transfērs uz viesnīcu. Hue tiek uzskatīta par Vjetnamas kultūras,
reliģijas un izglītības centru.
7. diena.

HUE
Brokastis. Apmeklēsiet Imperatoru Citadeli. Tā sastāv no trīs daļām –
aizsarggrāvis Kinh Thanh, imperatora korpuss Hoang Thanh un aizliegtā
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Viesnīca
Hue
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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. Apmeklēsiet
imperatora Minh Mang mauzoleju – plānošana tika veikta karaļa dzīves
laikā, bet pati celtniecība –

no 1841.gada līdz 1843.gadam. Mauzolejs

atrodas starp diviem ezeriem, kas šo vietu padara vēl greznāku un
mierpilnāku.
8. diena.

HUE – HOI AN

Viesnīca

Brokastis. Dosieties izbraukuma ar džonku – ķīniešu karakuģis – pa Lo

Hoi An

Dun upi. Thien Mu pagodas apmeklējums. Sākotnēi budisma klosteris
tika

uzcelts

1601.gadā

karaļa

Nguyen

Hoang

valdīšanas

laikā.

1844.gadā, karaļa Thieu Tri valdīšanas laikā, tas tika renovēts.
Transfērs uz Hoi An – galveno tirdzniecības centru Āzijā XVII – XVIII gs.
1999.gadā Hoi An iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.
Pastaiga pa Hoi An vecajām ielām. Apmeklēsiet japāņu tiltu, kas krasi
atšķiras no tradicionālajiem Vjetnamas tiltiem, Quan Cong ķīniešu templi,
kas ir vecākais joprojām darbojošais templis Hoi An, pilsētas tirgu.
9. diena.

HOI AN – DANANGA – HOŠIMINA

Viesnīca

Brokastis. Transfērs uz Danangas lidostu. Lidojums Dananga – Hošimina.

Hošiminā

Transfērs uz viesnīcu. Brīvais laiks.
10. diena.

HOŠIMINA

Viesnīca

Brokastis. Apskates ekskursija pilsētā. Apmeklēsiet Centrālo pastu un

Hošiminā

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
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. 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.
11. diena.

HOŠIMINA – MEKONGAS DELTA

Viesnīca

Brokastis. Ekskursija pa Mekongas deltu. 4 stundu brauciens pa upi ar

Hošiminā

džonku. Pusdienās vietejā delikatese – zivs „ziloņa auss”. Gida pavadībā
augļu plantāciju un tautas amatnieku darbnīcu apmeklējums. Atgriešanās
Hošiminā.
12. diena.

HOŠIMINA – PHAN THIET
Brokastis. Transfērs uz viesnīcu Phan Thiet pilsētā. Phan Thiet atrodas

Viesnīca
Phan Thiet

apmēram 200 km attālumā no Hošiminas un ir viena no labākajām
kūrorta vietām Vjetnamā. Izvietošanās viesnīcā. Brīvais laiks.
13. – 17.
diena.

PHAN THIET
Brokastis. Brīvais laiks. Atpūta pludmalē.
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18. diena.
19. diena.

PHAN THIET – HOŠIMINA

Viesnīca

Brokastis. Brīvais laiks. Atpūta pludmalē.

Hošiminā

HOŠIMINA – MASKAVA – RĪGA

Lidojums

Brokastis. Transfērs uz lidostu (4h). Lidojums Hošmina – Maskava,
Maskava – Rīga.
Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga
no braucējus skaita grupā.
Ieteicamās viesnīcas:
Hanoja: Hanoi Boutique Hotel, 3* http://www.hanoiboutiquehotel1.com/ppc/?
gclid=COnbjejNx6wCFQRO3god6lD-pg
Halonga: Indochina Junk, http://www.indochina-junk.com/
Hue: Romance, 3* http://romancehotel.com.vn/
Hoi An: Boutique Hoian, 3* http://www.boutiquehoianresort.com/
Hošimina: Norfolk, 3* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.html
Phan Thiet: Sunny Beach Resort, 3* http://www.sunnybeach.com.vn/ ,- Beach Front villa
Hošimina: Norfolk 3* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.htm l
Ceļojuma cenā iekļauts:
-

nakšņošana viesnīcās ar brokastīm;

-

firmas pārstāvja sagaidīšanas pakalpojumi lidostā;

-

ekskursijas, kas minētas programmā ar krievu valodā runājošu gidu;

-

ieejas biļetes, izbraukumi ar laivu;

-

transfēri pēc programmas;

-

lidojumi Hanoja – Hue; Dananga – Saigona;

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
-

Vjetnamas vīza;

-

lidojums Rīga – Maskava – Hanoja, Hošimina – Maskava – Rīga;

-

apdrošināšana;

-

personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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