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EKSKURSIJAS PHU QUOC SALĀ
Ceļojums uz salas dienvidaustrumiem (ekskursijas ilgums 7,5 – 8 stundas)
Transports: automašīna.
8:30 – izbraukšana no viesnīcas.
Phu Quoc dienvidaustrumu puses iepazīšana:
Pērļu ferma, kurā iepazīsimies ar pērļu audzēšanas un ražošanas tehnoloģijām, iespēja apskatīt un
iegādāties unikālus izstrādājumus.
Kokosa cietums – kara muzejs, ko būvējuši franči, bet Vjetnamas kara (1962 – 1975) laikā
izmantojuši amerikāņi. Tajā turēti ap 40 000 vjetnamiešu komunistu.
Sao pludmale – izslavēta ar baltu smilšu pludmali un tirkīzkrāsas ūdeni.
Ham Ninh zvejniekciems, kurā iesakām paēst pusdienas un iegādāties svaigas un žāvētas jūras
veltes.
Suoi Tranh ūdenskritums – pastaiga džungļos un peldēšanās. Pēc vēlēšanās – tropu mežā – parkā
izvietotu skulptūru apskate.
Melnā pipara plantācija, kurā uzzināsiet, kāpēc tieši Phu Quoc audzē labākos piparus pasaulē.
Uzņēmums, kurā ražo vīnu no vietējām ogām, dažādu vīnu degustācija.
16:00 atgriešanās viesnīcā.
Ekskursijas cenā iekļauts: krievu valodā runājošs gids, ieejas biļetes, apdrošināšana, transports ar
gaisa kondicionieri, minerālūdens.
Ceļojums uz salas ziemeļiem (ekskursijas ilgums 7,5 – 8 stundas)
Transports: automašīna.
8:30 – izbraukšana no viesnīcas.
Iepazīšanās ar galvenajiem objektiem Phu Quoc salas ziemeļos:
Pagoda uz Dinh Cau klints – viena no skaistākajām pagodām Phu Quoc salā. Tā apvieno bākas un
kultūras tempļa funkcijas.
Fabrika, kurā ražo Vjetnamā labāko zivju mērci, iepazīšanās ar unikālo ražošanas tehnoloģiju.
Da Ban ūdenskritums – pastaiga džungļos, peldēšanās.
Krokodilu ferma – krokodilu gaļas degustācija, iespēja iegādāties krokodilādas izstrādājumus.
Indijas riekstu plantācija.
Phu Quoc šķirnes suņu audzētava, kurā izaudzētie suņi demonstrēs šķēršļu skrējienu.
Cua Dai pludmale – viena no skaistākajām pasaulē.
Pēc vēlēšanās – izbraukums ar motorlaivu pa Cua Can upi.
16:00 atgriešanās viesnīcā.
Cenā iekļauts: krievu valodā runājošs gids, transports ar gaisa kondicionieri, ieejas biļetes,
minerālūdens.
Laivu brauciens uz dienvidu salām: makšķerēšana, peldēšanās, koraļļu rifu apskate,
vientuļā Mong Tai sala (ekskursijas ilgums 7,5 – 8 stundas)
Transports: automašīna, kuģītis.
Ēdināšana: pusdienas.
8:30 – izbraukšana uz An Thoi ostu, pārsēšanās ērtā divklāju kuģītī un izbraukums uz dienvidu
salām.
Jūs sagaida makšķerēšana un snorkelēšana starp lieliskām salām, kā arī gardas pusdienas un vīns
uz kuģa klāja. Pēc pusdienām mazskartās Mong Thai salas apmeklējums. Atpūta baltu smilšu
pludmalē, peldēšana, snorkelēšana.
16:00 atgriešanās viesnīcā. Atpakaļceļā pēc vēlēšanās iespējama Pērļu fermas vai Sao pludmales
apmeklējums.
Cenā iekļauts: krievu valodā runājošs gids, divklāju kuģītis, aprīkojums snorkelēšanai, transports ar
gaisa kondicionieri, minerālūdens, makšķerēšanas piederumi, glābšanas veste, pusdienas un vīns uz
klāja.
Laivu brauciens uz ziemeļu salām: makšķerēšana, peldēšanās, koraļļu rifi
ilgums 7,5 – 8 stundas)
Transports: automašīna, kuģītis.
Ēdināšana: pusdienas.
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8:30 – izbraukšana uz Ziong Dong ostu, pārsēšanās kuģītī, izbraukums jūrā zvejošanai. Lomu
komanda pagatavos uz kuģa. Turpinājumā peldēšana un snorkelēšaa pie Panca un Bruņurupuču
salām. Redzēsiet bagāto Siāmas līča zemūdens pasauli – krāšņus koraļļus, daudzkrāsainas zivtiņas...
Pēc snorkelēšanas – sauļošanās un peldes vienā no skaistākajām pasaules pludmalēm – Dai.
Pusdienās jūras veltes uz kuģīša.
16:00 atgriešanās viesnīcā.
Cenā iekļauts: krievu valodā runājošs gids, divklāju kuģītis, aprīkojums snorkelēšanai, transports ar
gaisa kondicionieri, minerālūdens, makšķerēšanas piederumi, glābšanas veste, pusdienas un vīns uz
klāja.
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