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Załącznik do umowy-zgłoszenia 
 
 
Program wyprawy 
 
WIETNAM 
 
Cena: 7.000 zł 
Czas: 15 dni 
Termin:  
 
 

Podróż do egzotycznego Wietnamu. Wietnam to kraj niezwykle zróżnicowany, który łączy 
tradycje i nowoczesność. Kraj ten oprócz rdzennej ludności Khin (Wietnamczycy) zamieszkują 
liczne grupy etniczne należące do 53 narodowości. Południkowe położenie geograficzne 
powoduje, że występują to różne strefy klimatyczne: od suchych lasów monsunowych po las 
tropikalny na południu kraju. 
Zwiedzanie zaczniemy od spacerów po gwarnym Ha-Noi, zwiedzając jego zabytki. Następne 
trzy dni spędzimy w słynnej zatoce Halong, pływając wśród olbrzymich, wapiennych 
ostańców, kąpiąc się na malowniczych plażach i smakując lokalne owoce morza. Na północy 
odwiedzimy górzysty rejon Sa-Pa zamieszkały przez plemiona górskie. Tutaj będziemy 
spacerować po pięknej górzystej okolicy wśród tarasów ryżowych. Potem pojedziemy do 
Wietnamu środkowego, gdzie zwiedzimy zabytki dawnej stolicy i okolic: Zakazane Miasto i 
grobowce królów dynastii Nguyen, pozostałości starego królestwa Cham – My Son, 
odpoczniemy też w spokojnym, urokliwym miasteczku Ho-Ian i na okolicznych plażach. 
Na koniec udamy się do nowoczesnego Sajgonu, którego zakątki będziemy poznawać jeżdżąc 
na motorach. Zwiedzimy okolice Sajgonu m.in. Deltę Mekongu, Świątynię Kaodaistyczną i 
tunele Wietkongu. 
 
 
 
  
 
1 DZIEŃ  
Wylot z Warszawy do stolicy Wietnamu – Hanoi. 
2 DZIEŃ – Hanoi 
Poranny przylot do Hanoi. Pierwsze spotkanie z kuchnią wietnamską. Spacer po mieście. 
Zwiedzanie Hanoi – gwarnej i bardzo ruchliwej stolicy Wietnamu: mauzoleum Ho Chi Minha 
(Wujka Ho), Świątynia Literatury (kiedyś mieścił się tu słynny uniwersytet), Jezioro 
zwróconego miecza. Nocleg w Hanoi. 
3 DZIEŃ – Halong 
Przejazd nad Zatokę Halong (3 godz.). Rejs statkiem po zatoce wpisanej na listę UNESCO. 
Podczas rejsu po najpiękniejszej zatoce Wietnamu będziemy zwiedzać jaskinie i wioski na 
wodzie rozsiane miedzy tysiącami wysepek krasowych. Nocleg na łodzi. 
4 DZIEŃ – Halong 
Ciąg dalszy rejsu po zatoce Halong, zwiedzanie wiosek na wodzie, w których ludzie żyją od 
pokoleń nie schodząc na ląd. Rejs na wyspę Cat Ba. Zwiedzanie malowniczych okolic. 
Plażowanie. Odpoczynek. Na kolację pyszne owoce morza, z których słynie wyspa. 
5 DZIEŃ – Halong 
Dalszy rejs po zatoce Halong. Popołudniowy powrót do Hanoi. Wieczorem transfer na 
dworzec kolejowy. Całonocny przejazd pociągiem sypialnym do Lao Cai. 
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6 DZIEŃ – Lao Cai 
Przyjazd do Lao Cai wczesnym rankiem (około godziny 6 rano). Przejazd w góry do rejonu 
Sapa. Sapa to kolorowe góry o łagodnym klimacie, zamieszkałe przez wiele mniejszości 
etnicznych. Trekking do wioski Tavan zamieszkałej przez plemiona Rai. Nocleg w Sapa. 
7 DZIEŃ – Sapa 
Zwiedzanie Sapa i okolic: most Cau May, Srebrne Wodospady, wizyta na targu, gdzie 
sprzedają lokalni mieszkańcy w barwnych strojach. Trekking do wioski Ta Phin, którą 
zamieszkują plemiona H’Mong oraz Dao. Nocleg w Sapa. 
8 DZIEŃ – Sapa 
Spacer po malowniczych górach. Zobaczymy najwyższą górę Wietnamu – Phanasipan, 
położoną w pd.zach. części regionu Sapa. Popołudniowy przejazd do Lao Cai. Transfer na 
pociąg do Hanoi. Całonocny przejazd. 
9 DZIEŃ – Hanoi, Hue 
Poranny przyjazd do Hanoi. Wylot do Danang. Przejazd do starej stolicy Wietnamu Hue. 
Zwiedzanie Hue: zakazane miasto (ok. 3 $), grobowce dynastii Nguyen (ok. 5 $), pagoda 
Thien Mu. Zakwaterowanie i nocleg w Hue. 
10 DZIEŃ – Hoi An 
Przejazd do Hoi An. Rano zwiedzanie Hoi An, wypożyczamy rowery lub riksze i zwiedzamy 
spokojne, kolorowe Stare Miasto (wpisane na listę UNESCO). Po południu: przejazd nad 
morze południowo-chińskie (3 km), kąpiel i plażowanie. Na kolację pyszne owoce morza. 
Nocleg w Hoi An. 
11 DZIEŃ – Hoi An 
Wycieczka do ruin Czamow w My Son (ok. 10 $). Plażowanie, odpoczynek, zakupy. Na 
kolację smaczne ryby i „białe róże”. Nocleg w Hoi An. 
12 DZIEŃ – Sajgon 
Wylot do Sajgonu. Zakwaterowanie. Zwiedzanie miasta: Chińska Świątynia Jadeitowego 
Cesarza. Dla chętnych wieczorne wyjście do „wodnego teatru”. Nocleg w Sajgonie. 
13 DZIEŃ – Sajgon 
Wycieczka pod granicę kambodżańską do głównej świątyni religii kaodaistycznej. Kaodaizm 
powstał w latach 30-tych XX w., łączy w sobie elementy wielu religii: chrześcijaństwa, 
buddyzmu, konfucjanizmu. Kościół ma swojego papieża i całą hierarchię. Weźmiemy udział w 
najważniejszym nabożeństwie, które gromadzi wielu ubranych w kolorowe stroje 
wyznawców. Odwiedzimy również tunele Vietkongu w Cu Chi – pozostałości po wojnie 
wietnamskiej. Do dzisiaj pozostało prawie 200 km tuneli. Dla chętnych możliwość przejścia 
fragmentem tunelu oraz strzelanie z karabinu (wycieczka ok. 10 $). Nocleg w Sajgonie. 
14 DZIEŃ – Sajgon 
Relaksująca wycieczka do delty Mekongu (ok. 10$). Pływamy łodziami, czółnami, 
odwiedzamy plantacje owoców i fabrykę cukierków kokosowych. Spacer po centrum 
Sajgonu: katedra, Opera. Nocleg w Sajgonie. 
15 DZIEŃ 
Powrót do Polski z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. 
 
 
Cena zawiera: przeloty Warszawa - Hanoi, Hanoi (Saigon) - Warszawa, Danang - Saigon,  
Ha Noi - Danang, rejs po Zatoce Halong z wyżywieniem i noclegiem na łodzi, ubezpieczenie 
KL i NNW, noclegi, transport: pociągi, autobusy, taksówki na trasie wycieczki (poza 
fakultatywnymi), wizę wietnamską, koszty organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, 
opiekę pilota. 
 
Cena nie zawiera: kosztów wyżywienia (ok. 10 $ dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny 
podane w programie wyprawy), biletów wstępu (70-80 $), napiwków. 
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Szczegóły dotyczące wyprawy: 
 

 w celu wyrobienia wizy wietnamskiej należy dostarczyć do biura 30 dni przed 
terminem wyjazdu paszport ważny min. 6 miesięcy od daty wjazdu do kraju z 2 
wolnymi stronami oraz 2 aktualne zdjęcie paszportowe 

 dodatkowe koszty (wiza, bilety wstępu, zajęcia fakultatywne, napiwki) wynoszą około 
300-400 $ 

 grupa od 6 do 11 osób 
 noclegi w pokojach 2-3 osobowych w hotelach lub guest house'ach, a także w 

kajutach na łodzi 
 szczepienia nie są obowiązkowe lecz zlecane (żółtaczka A i B, błonica, tężec, polio, 

dur brzuszny 
 profilaktyka antymalaryczna (ryzyko zarażenia niewielkie) 
 wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej 

 
 
 


