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CEĻOJUMS PŪĶU VALSTĪ
HOŠIMINA – MEKONGA – NHA TRANG – HALONGA – HANOJA
1. diena.

RĪGA – HANOJA

Lidojums

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

HOŠIMINA

Viesnīca

Ierašanās Hošiminā. Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz

Hošiminā

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 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.
3. diena.

MEKONGAS DELTA

Viesnīca

Brokastis. Transfērs uz Mytho, kas ir pirmā Mekongas deltas pilsēta.

Hošiminā

Apmeklēsiet Vinh Trang pagodu, kas ir varenākā pagoda Tien Giang
provincē. Tā aizņem 2000 m2 lielu platību un tika uzcelta 1849.gadā.
Pagoda sastāv no 4 daļām, kas savā starpā ir saistītas un atstāj
svinīguma iespaidu. Tālāk sekos 4h ilgs brauciens ar džonku – ķīniešu
burukuģis – pa Mekongas upi. Piestāsiet vietējās salās, apskatīsiet augļu
koku plantācijas, amatnieku darbnīcas. Pusdienas uz salas. Apmeklēsiet
čūsku audzēšanas saimniecību.
4. diena.

HOŠIMINA – NHA TRANG
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Hošimina – Nha Trang.

Viesnīca
Nha Trang

Transfērs uz viesnīcu. Nha Trang 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.
5. – 9.

NHA TRANG

diena.

Brokastis. Atpūta pludmalē.

10. diena.

Viesnīca
Nha Trang

NHA TRANG – HANOJA

Viesnīca

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Nha Trang – Hanoja. Lidostā

Hanojā

sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz viesnīcu. Vakarā dosieties 1h garā
izbraukumā ar rikšu pa vecpilsētu. Apmeklēsiet slaveno leļļu teātri uz
ūdens.
11. diena.

HANOJA – HALONGA

Viesnīca

Brokastis. Ekskursija Hanojā. Apmeklēsiet Van Mieu jeb Literatūras

Halongā

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

2

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.
Transfērs uz viesnīcu Halongā.
12. diena.

HALONGA – HANOJA

Viesnīca

Brokastis. Halonga līcis pazīstams ar savu gleznaino lauku ainavu.

Hanojā

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, apmeklēsiet Paradīzes
salu. Varēsiet izbaudīt peldēšanos Halongas līcī. Pusdienas. Transfērs uz
Hanoju.
13. diena.

HANOJA – RĪGA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Hanoja – Rīga.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma!
Viesnīcas:
Hanoja

Nha Trang

Standard

Superior

Deluxe

“Thang Long Opera”

“Fortuna”

“Intercontinental”

www.thanglongopera.com

www.fortunahotels.com

www.intercontinental.com

“Galaxy”

“Sheraton”

www.galaxyhotel.com.vn

www.sheraton.com/hanoi

“Asia Paradise”

“Yasaka”

“Vin Pearl”

“Que Huong”

www.yasanhatrang.com

www.vinpearlland”

“Diamond Bay”
www.diamondbayresort.vn
Hošimina

“Tan My Dinh”

“Ramara”

“Movenpick” www.movenpick-

www.tanmydinh.com

www.ramanasaigon.com

hotels.com

“Chancery”

“Kim Do” www.kimdohotel.com

“Windsor”
www.windsorplazahotel.com

Ceļojuma cenā iekļauts:

-

nakšņošana minētajās viesnīcās ar minētajām ēdienreizēm;
firmas pārstāvja sagaidīšanas pakalpojumi lidostā;
ekskursijas, kas minētas programmā ar krievu valodā runājošu gidu;
ieejas biļetes;
izbraukumi ar laivu;
visi transfēri.
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Ceļojuma cenā nav iekļauts:

-

Vjetnamas vīza;
lidojums Rīga – Hanoja – Rīga;
lidojums Hošimina – Nha Trang, Nha Trang – Hanoja, Hanoja - Hošimina;
apdrošināšana;
personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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