Vietnam a Kambodža
•
Angkor - najobdivovanejšia pamiatka Juhovýchodnej Ázie
•
život v labyrinte delty Matky vôd – Mekongu
•
ryžové polia, hustý prales, piesočné duny, tyrkysové pláže – naprieč
najrozmanitejšou krajinou Indočíny
•
z ostrovov v Dračej zátoke k horským etnikám severného Vietnamu
1. – 5. deň
Bratislava – Phnom Penh, prehliadka mesta, Kráľovský palác, Strieborná pagoda
koloniálna architektúra, loďou po jazere Tonle Sap presun do mesta Siam Reap,
Angkor, najväčšia atrakcia JV Ázie, tisícročné chrámy z obdobia khmérskej ríše
ukryté v džungli, návrat do Phnom Penh.
6. – 9. deň
Celodenný presun do Vietnamu, byrokratické peklo na hraniciach, prehliadka
Saigonu, dynamická metropola ázijského tigra, Múzeum vojny, čínske pagody, výlet
do delty Mekongu, ryžové polia, ananásové plantáže, plávajúce trhy, život na rieke,
návrat do hotelov v Hočiminovom meste, hadie menu, slávne tunely Cu chi.
10. – 12. deň
Presun do Nha Trang, oddych na najkrajších plážach Vietnamu, pamiatky z obdobia
Čampskej ríše, potápanie a úžasné morské špeciality.
13. – 16. deň
Autobusom do šarmantného mestečka Hoi An, snáď najpríjemnejšie mesto krajiny,
stará vietnamská architektúra, patina machu na stáročných domoch, drevorezby z
tíkového dreva a za pár dolárov nám miestne krajčírky ušijú značkové odevy, bývalé
cisárske mesto Hué, plavba po Voňavej rieke k cisárskym hrobkám, maskot
Vietnamu – 8-hranná pagoda Thien mu.
17. – 20. deň
Náročný nočný presun do Hanoja, prehliadka starej dámy, úplne iný temperament
ako Saigon, mauzoleum Ho Chi Mina, položenie kvetov pod sochu V.I.Lenina,
prechádzka okolo jazera Hoan Kiem s chrámom Ngoc Son, slávne bábkové divadlo.
Výlet loďou pomedzi prírodný zázrak, krasový labyrint v zátoke Halong Bay, tri
tisícky ostrovov a vápencových homôl.
21. – 24. deň
Výlet k čínskym hraniciam do mestečka Sapa, treking pod najvyšším kopcom
Vietnamu, horské kmene a etnické skupiny, ktoré si stále zachovávajú stáročné
tradície, trh lásky a hlavybôl z miestneho vína. Návrat do Hanoja a odlet domov.
Cena: 1125 eur + letenka (cca 996 eur)
Cena zahŕňa: slovenského sprievodcu, miestnych sprievodcov, dopravu autobusmi,
loďami a vlakom, ubytovanie v jednoduchých turistických hoteloch a penziónoch.
Cena nezahŕňa: stravu, vstupné do pamiatok, poistenie, víza do Vietnamu.

