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SAULAINĀ PARADĪZE
HOŠIMINA – MEKONGA – PHAN THIET
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 4 h 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 – 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.
5. – 13.
diena.

PHAN THIET
Brokastis. Brīvais laiks pludmalē vai pēc izvēles dodieties iepazīt ko

Viesnīca
Phan Thiet

vairāk par Phan Thiet. Apmeklējiet Čampas dinastijas torņus, kas tika
uzcelti XIIgs. Joprojām vēsturnieku, zinātnieku un celtnieku vidū ir
neskaidrs jautājums, kā tika uzcelti šie ķieģeļu torņi. Kā arī apmeklēsiet
Hošimina muzeju un Zuk Thanh skolu, kurā strādāja Hošimins,
Vjetnamas prezidents laika posmā no 1945.gada līdz 1969.gadam.
Dodieties izbraukumā ar džipiem, lai apskatītu slavenās Phan Thiet balto
smilšu kāpas.
14. diena.

PHAN THIET – HANOJA

Viesnīca

Brokastis. Transfērs uz lidostu Hošiminā. Lidojums Hošimina – Hanoja.

Hanojā
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Transfērs uz viesnīcu Hanojā
15. diena.

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

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma!
Viesnīcas:
Hošimina

Phan Thiet

Standard

Superior

Deluxe

“Tan My Dinh”

“Ramara”

“Movenpick”

www.tanmydinh.com

www.ramanasaigon.com

“Chancery”

“Kim Do”

“Windsor”

www.kimdohotel.com

www.windsorplazahotel.com

“Bon Bien”

www.moevenpick-hotels.com

“Terracotta” (Deluxe) www.terracottaresort.com

www.bonbienresort.com
“Novela”

“Sea Horse” (Deluxe) www.seahorseresortvn.com

www.novelaresort.com
“Palmira”

“Sea Lion” (Deluxe pool view)

www.palmiraresort.com

www.sealionresort-muine.com
“Ocean Star” (Superior/Deluxe) www.oceanstarresort.com

Ceļojuma cenā iekļauts:
- nakšņošana viesnīcās ar norādīto ēdināšanu;
- firmas pārstāvja sagaidīšanas pakalpojumi lidostā;
- 2 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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