
 

 

 

 

 

VIETNAM - LAOS - KAMBODŽA 
 

Hanoi - Halong - Luang Prabang - Siem Reap - Phnom Penh - Can Tho - Ho Chi Minh - Mui Ne 

15.jaanuar 2021 – 02.veebruar 2021 

 

 
 
 

 

VIETNAM: Riik, mida peetakse sageli Aasia “majandusimeks” ja kindlasti mõistate seda, kui 
külastate suurlinna Ho Chi Minh Cityt. 
 
LAOS: Mõistatuslik ja karismaatiline maailmanurk oma muinasjutulise loodusega. 
 
KAMBODŽA: Külluslik kultuur, armsad inimesed ning õhku ahmiva panevad 
vaatamisväärsused. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Hanoi - Halong - Luang Prabang - Siem Reap - Phnom Penh - Can Tho - Ho Chi Minh – Mui Ne 

 

1. Hanoi – 2 ööd – Majutus hotellis Lenid Hanoi 54 3* või sarnases hotellis 
2. Halong – 1 öö – Majutus Glory Legend/Alcass Cruise 4* või sarnases laevas 
3. Luang Prabang – 2 ööd – Majutus Vansana Luang Prabag 3* või sarnases hotellis 
4. Siem Reap – 3 ööd – Majutus Angkor Holiday 3* või sarnases hotellis 
5. Phnom Penh – 1 öö – Majutus Cardamom 3* või sarnases hotellis 
6. Can Tho – 1 öö – Majutus Can Tho Riverside 3* või sarnases hotellis 
7. Ho Chi Minh – 1 öö – Majutus Sunrise Central 3* või sarnases hotellis 

8. Mui Ne – 5 ööd (rannapuhkus) – Standard majutus Tien Dat 3* või teie poolt valitud 

hotellis 
 

 
 

Lennuplaan 

 

Tallinn – Istanbul – Hanoi (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas 
Hanoi – Luang Prabang (Vietnam Airlines/Laos Airlines/muu) – Maksimum pagasikaal 15kg 
Luang Prabang  – Siem Reap (Vietnam Airlines/Laos Airlines/muu) – Maksimum pagasikaal 15kg 
Ho Chi Minh – Istanbul – Tallinn (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

1 Päev 
Tallinn 
15.01 

Koguneme Tallinna lennujaama kell 16:30, lend Tallinn-Istanbul: 18:05 – 22:30. 
 
*Lennuajad võivad muutuda 

- 

2 Päev 
Istanbul 

Hanoi 
16.01 

Lend Istanbul-Hanoi 02:20-16:10. Peale saabumist Hanoisse Noibai 
Lennujaama on transfeer hotelli ja õhtul vaba aeg. 
 
*Lennuajad võivad muutuda 
*Majutus hotellis Lenid Hanoi 54 Tho Nhuom 4* või sarnases hotellis. 

- 

3 Päev 

Hanoi 

17.01 

Peale hommikusööki hotellis lähme Hanoi linnaekskursioonile. Hanoi on 
omanäoline linn allede, prantsuse arhitektuuri, rahulike tiikide ja idamaiste 
templitega. Külastame järgmisi vaatamisväärsusi: 
 
- Kultuuritempel (Văn Miếu) 
- Mõõgajärv (Hồ Hoàn Kiếm) 
- Pagood (Chùa Một Cột) 
- Badin Väljak (Ba Đình) 
- Qyab Thanh taoistlikku templit (Đền Quán Thánh) - endise nimega Trấn Vũ  
- Hanoi idajärv (Hanoi kõige laiem järv) 
 
See järel riksasõit Hanoi vanalinnas. See paik meenutab kolmnurka, mis 
koosneb 36’st tänavast. Peale lõunat vaba aeg linnaga omapead tutvumiseks 
ja sisseostude tegemiseks. 
 
*Majutus hotellis Lenid Hanoi 54 Tho Nhuom 4* või sarnases hotellis. 
 

 

Hommikusöök 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

4 Päev 

Hanoi 

Halong 

18.01 

Peale hommikusööki alustame sõitu Halongi suunas, mille lahes on ainuüksi 
juba 1969 saart. Saabudes Halongi suundume kohe laeva pardale, 
lõunasöök laevas.  
 
Näeme Tung Sau piirkonda, kus kasvatatakse pärleid, külastame Titopi 
saart, mis on saanud oma nime kosmonaut German Titopi järgi. Kui ilmastik 
lubab, saame samas rannas ka ujuda. Soovi korral on võimalik matkata Ti 
Topi tippu, kust avaneb kaunis vaade Halongi lahele. 
 
Enne õhtusööki on võimalik osaleda kokanduskursusel, kus õpetatakse 
valmistama Vietnami traditsioonilisi toite. 
 
*Majutus Halongi lahes mugavas kajutis kruiisilaeval. 
 

          

Hommikusöök 

Lõunasöök 

Õhtusöök 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

5 Päev 

Halong 

Hanoi 

Luang Prabang 

19.01 

Varahommikul enne hommikusööki võimalik osa võtta 
hommikuvõimlemisest Vietnami traditsioonilise kooli "Tai chi" järgi ja 
nautida päikesetõusu. 
 
Peale hommikusööki võimalik külastada Halongi üht suuremat koobast-
Sung Soti koobast, seejärel varajane lõunasöök ning lõuna paiku jõuame 
tagasi Halongi linna ja alustame sõitu Hanoi poole, pealelõunal lend 
Hanoi - Luang Prabang (Laos). Saabumisel transfeer hotelli. 
 
*Majutus hotellis Vansana Luang Prabang 3* või sarnases hotellis. 
 

 

Hommikusöök 

Lõunasöök 

Õhtusöök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

6 Päev 

Luang Prabang 

20.01 

Luang Prabang paikneb kahe jõe- Mekongi ja selle lisajõe Nam Khani 
vahel. Linn on vägagi omanäoline segu prantsuse koloniaalsest ja laose 
traditsioonilisest arhitektuurist. 
 
Kes soovib võin varahommikul ärgata, ning osaleda munkade 
hommikuses rituaalis (Sai Bat) linna peatänaval (05:00-06:30). Saab 
näha, kuidas mungad ja noored noviitsid lahkuvad pikkades ridades 
pagoodidest koguma annetajatelt oma igapäevast sööki. Peale 
hommikusööki sõidame 29 km kaugusel asuvatesse mägedesse Kuang Si 
koskede juurde. Teel sinna peatume kohalikus mägirahvaste külas. 
Külastame ka Aasia Himaalaja musta karu päästekeskust. 
 
Päeva teises pooles on kahe tunnine kruiis Mekongi jõe kuulsate ja 
salapäraste Pak Ou koobaste juurde - see on budistlik pühamu, kus on 
tuhandeid kullatud Buddha kujusid. Kujud on tihedalt paigutatud kahte 
jõe kohal kõrguvatesse lubjakivist uuristatud koobastesse. Väiksemad 
kujud on vaid sentimeetrised, suurimad inimese suurused. Need koopad 
on ka peamised kohalike elanike palverännakute sihtkohaks. Koopa 
sissepääsu juurest avaneb kaunis vaade all laiuvatele Mekongi ja Nam 
Ou jõgedele. Kruiisi ajal näeme vaateid ka Laose provintsielule ja 
külastame ka Ban Sanghai ja Siengleki külasid, kus kohalikud valmistavad 
paberit, kangaid ja riisiviina. Tagasiteel hotelli külastame endist 
kuninglikku küla Ban Bangi, mis on tuntud oma käsitöö poolest. 
 
*Majutus hotellis Vansana Luang Prabang 3* või sarnases hotellis.  
 

 

Hommikusöök 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

7 Päev 

Luang Prabang 

Siem Reap 

21.01 

Peale hommikusööki hotellis lähme Luang Prabangi linnaekskursioonile. 
Külastame järgmisi kohti: 
 
Riiklik muuseum (endine kuninglik palee) - ehitati 1904. aastal, ajal, mil 
Laos oli Prantsusmaa protektoraadi all, nii et hoones on tunda Prantsuse 
koloonia ja traditsiooniliste Lao arhitektuuristiilide harmoonilist 
kombinatsiooni.  Hoone oli ehitatud aastal prantslaste poolt kuningas 
Sisavang Vongile ja tema perele. 
 
Wat Mai tempel - kauni viiekorruselise katusega linna suurim tempel 
ehitati 1796. aastal. Püha kloostri kesksaalis näeme kullatud reljeefi, 
millel on kujutatud Buddha elu ajalugu. Peasaalis on hästi näha Luang 
Parabangi traditsioonilist arhitektuuristiili. 
 
Wat Xiengthong - kunagine peamine kuninglik klooster ja nüüd ajaloo ja 
kultuuri kõige väärtuslikum monument ning Luang Prabangi 
usuhoonetest kõige kaunim. See ehitati 1560. aastal ja sellest ajast peale 
pole see esialgset välimust praktiliselt muutnud ning templihoone on 
Luang Prabangi klassikalise templiarhitektuuri kehastus. 
 
Wat Visoun - üks vanimaid olemasolevaid templeid linnas. Templi sees 
on suurim Buddha kuju (6,1 m), mis on valmistatud puidust. Samuti 
sisaldab templihoone palju Buddha kujukesi, muid religioosseid esemeid 
ja kunstiteoseid. 
 
Peale ekskursiooni transfeer Luang Prabang lennujaama ning lendame 
Siem Reapi. Siem Reapi on linn, mis asub samanimelise jõe ääres 
riisistanduste seas, on värav Angkori tuhandeaastasesse templikompleksi. 
Kohtumine giidiga lennujaamas ja transfeer hotelli. 
 
 
*Majutus hotellis Angkor Holiday 3* või sarnases hotellis.  
 

Hommikusöök 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

8 Päev 

Siem Reap 

22.01 

Peale hommikusööki külastame Angkori kuulsamat templit - Angkor Wat-i, 
mis ehitati XII sajandi alguses. Tempel pidi sümboliseerima müütilist püha 
Meru mäge, võttes selle kuju. Templi siseseinad on kaunistatud hindu 
mütoloogia teemaliste nikerdustega ja väljast poolt 2000 Aspara 
tantsijanna kujutistega. Angkor Wat on Kambodža Kuningriigi üks 
tähtsamaid vaatamisväärsusi, mida võib näha ka riigi lipul. 
 
Seejärel külastame Ta Prohmi templit- džunglist läbi kasvanud maaliline ja 
romantiline tempel, kus hiiglaslikud puud on kasvanud üle ja läbi 
templimüüride. Templit ei ole puhastatud – ehk see asub nii nagu 
prantslased selle avastasid. 
 
Peale lõunat külastame Angkor Thomi peamisi templeid - 
elevandinikerdustega lõunaväravat, linna keskpunktis asuvat 54 torniga 
Bayoni templit, Bapuoni templit, elevantide terrassi ja pidalitõbiste 
terrassi. 
 
Õhtul õhtusöök ja Apsara rahvuslik tantsuetendus. 
 
*Majutus hotellis Angkor Holiday 3* või sarnases hotellis.  

Hommikusöök 

Õhtusöök 

9 Päev 

Siem Reap 

23.01 

Peale hommikusööki sõidame Phnom Kulenisse, kus näme tuhande lingami 
jõge, mille põhja kaunistavad 150m pikkuselt nikerdused, mis on 
kaunistatud jumala kujudega. 
 
Seejärel külastame Phnom Kuleni pühal mäel asuvat templit - Preah Ang 
Thom, mis on ehitatud 16 sajandil. Templis näeme hiigelsuurt lamavat 
Buddha kuju. 
 
Päeva lõpetuseks külastame Banteay Srei templit, mis ehitati X sajandi 
lõpus roosast liivakivist ja on pühendatud hindu jumalale Shivale. Templi 
koht on ümbritsetud müüriga, mille taga on vallikraav. Seda templit 
nimetatakse ka naiste tsitadelliks. 
 
*Majutus hotellis Angkor Holiday 3* või sarnases hotellis. 
 

 

Hommikusöök 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

10 Päev 

Siem Reap 

Phnom Penh 

24.01 

Hommikusöök hotellis, seejärel alustame sõitu Kambodža pealinna Phnom 
Penhi poole. Sõit kestab umbes 5-6 tundi. Saabumisel teeme hotellis kerge 
värskenduse ja seejärel sõidame linnaekskursioonile. 
 
Kuninglik palee - üks muljetavaldavamaid pealinna arhitektuurilisi ehitisi, 
mille ehitas 1866 aastal kuningas Preah Bat Norod. Kuninglike ministrite ja 
astroloogide komisjon arvutas palee ehitamise koha väga täpselt, kuna 
arvatakse, et kuningas on jumalate otsene järeltulija, kelle ülesanne on 
elada ja valitseda Maal.  
 
Hõbedane pagood - ametlikult peetud kuninglikuks templiks, kuid vägagi 
hämmastab oma luksuslikkusest. Siin hoitakse palju väärismetallidest ja 
kividest valmistatud Buddha kujukesi, millest tuntumad on 17. sajandist 
pärit kristallist loodud Emerald Buddha kuju ja Buddha Matreya (Tuleva 
Buddha) kuju.  
 
Riiklik muuseum - Prantslaste poolt ehitatud 1917–1920 aastatel ning 
pühendatud kuningas Sisovatile. Seal on üle 5000 eksponaadi, mis räägivad 
riigi ajaloost, kunstist ning ka Angkori perioodi kõige väärtuslikumatest 
mälestusmärkidest - näiteks lingamid, kujud ja muud esemed, nende hulgas 
ka Angkor Watist pärit pidalitõbise kuninga kuju. 
 
*Majutus hotellis Cardamom 3* või sarnases hotellis. 
 

Hommikusöök 

11 Päev 

Phnom Penh 

Can Tho 

25.01 

Hommikusöök hotellis ja kuni kella 12:00 vaba aeg, seejärel sõidame 
sadamasse ja alustame teekonda taas Vietnami poole (umbes 5 tundi). 
Õhtuks jõuame Chau Doci sadamasse ja ööbimine Can Tho linnas. 
 
*Majutus hotellis Can Tho Ninh Kieu Riverside 4* või sarnases hotellis. 
 

 

Hommikusöök 

 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

12 Päev 

Can Tho 

Ho Chi Minh 

26.01 

Peale hommikusööki alustame sõitu Ho Chi Minhi suunas. Sõidame paadiga 
mööda Mekongi jõge, külastame Cai Rangi ujuvat turgu, kust saame osta 
puuvilju ja suveniire. 
 
Seejärel külastame My Tho linna, kus saame tutvuda kohaliku elu ja 
traditsioonidega ja saame proovida eksootilisi puuvilju, troopilist teed ja 
mett. Külas saame tutvuda ka kohalike kodutööstustega, kus valmistatakse 
riisikooke, Vietnami maiustusi ja riisiviina. 
 
Lõunasöök Vietnami traditsiooniliste toitudega. 
 
Saabumine Ho Chi Minhi ja majutus samas linnas. 
 
*Majutus hotellis Sunrise Central 3* või sarnases hotellis. 
 

 

Hommikusöök 

Lõunasöök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

13 Päev 

Ho Chi Minh 

Mui Ne 

27.01 

Päev algab vaatamisväärsuste ekskursiooniga Ho Chi Minhis: 
 
- Linna keskväljak ja Nguyen Hue tänav on paljude Prantsuse 
kolooniahoonetega, tohutu kontrast vana ja uuega, kaasaegne ja 
traditsiooniline. Tänava ääres asuvad eksklusiivsed butiigid ja 
disaineripoed, kaasaegsed kaubanduskeskused. 
 
- Nha Rongi sadama Draakoni maja on tihedalt seotud president Ho Chi 
Minhi revolutsioonilise tegevusega. Sadama rajasid prantslased 1862. aasta 
keskel ja administratiivhoone valmis 1863. aasta lõpuks. Võib hõlpsalt 
märgata prantsuse arhitektuuristiili domineerimist. 
 
- Cho Lon Chinatown koos keskturu Ben Thanhi (Cho Ben Thanh) 
külastusega. See tohutu turg toob meid tagasi Prantsuse okupatsiooni 
aega. Ben Thanhi turg ei näe välja nii majesteetlik ja atraktiivne kui stiilsed 
kaasaegsed kaubanduskeskused, kuid sellel oma võlu, mis meelitab ligi isegi 
kõige kapriissemad ja nõudlikumad reisijad. See on üks parimaid 
šoppamiskohti Ho Chi Minhis. 
 
- Keskpostkontor on ehitatud koloonia stiilis ning on üks vanimaid linnas. 
Peapostkontori peenes interjööris on säilinud endine vanaaegne ilu. 
 
- Notre Dame de Saigoni katedraal, mille ehitasid Prantsuse kolonialistid 
1877. aastal. Kaks ülespoole tõusvat torni on seotud kuulsa Notre Dame'i 
katedraaliga. 
 
- Thien Hau tempel loodi Hiinast pärit sisserändajate poolt 1760. aastal ja 
see on pühendatud meremeeste ja rändurite kaitsjast jumalannale. Templi 
sissepääs on kaunistatud hiina stiilis laternatega ning templi fassaadil on 
arvukalt stseene Hiina müütidest ja legendidest. 
 
- Budistlik pagood Vinh Nghiem - ehitatud XX sajandi keskel. Pagood on 
atraktiivne kui kõige palvetatum tempel, kus iga inimene leiab pärast 
argipäeva toimetusi meelerahu ja rahuliku olemise. Vinh Nguyem on 
budismi akadeemia Lõuna-Vietnamis. Iga kuu esimesel ja 
viieteistkümnendal päeval tulevad budistid siia perekonna õnne ja heaolu 
palvetama.  
 
Seejärel transfeer Mui Nesse ning algab rannapuhkuse osa Teie poolt 
valitud hotellis. 
 
*Majutus Mui Ne’s Teie poolt valitud hotellis. 

Hommikusöök 

 



 

 

 

 

 

PÄEV/LINN PROGRAMM SÖÖGID 

14 Päev 

Mui Ne 

28.01 

Rannapuhkus – vaba kava. 
 
*Majutus Mui Ne’s Teie poolt valitud hotellis. 

*Vastavalt 

paketile 

15 Päev 

Mui Ne 

29.01 

Rannapuhkus – vaba kava. 
 
*Majutus Mui Ne’s Teie poolt valitud hotellis. 

*Vastavalt 

paketile 

16 Päev 

Mui Ne 

30.01 

Rannapuhkus – vaba kava. 
 
*Majutus Mui Ne’s Teie poolt valitud hotellis. 

*Vastavalt 

paketile 

17 Päev 

Mui Ne 

31.01 

Rannapuhkus – vaba kava. 
 
*Majutus Mui Ne’s Teie poolt valitud hotellis. 

*Vastavalt 

paketile 

18 Päev 

Mui Ne 

Ho Chi Minh 

01.02 

Peale lõunat hakkame sõitma Ho Chi Minhi poole ning algab tagasitee. 
 
Lend Ho Chi Minh- Istanbul 21:40 - 05:40 
 
*Lennuajad võivad muutuda 

*Vastavalt 

paketile 

19 Päev 

Istanbul 

Tallinn 

02.02 

Lend Istanbul-Tallinn 09:40 - 12:00 
 
*Lennuajad võivad muutuda 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Reisi hind alates 2399€ /reisija 
 

Reisi hind sisaldab: 
 
• Kõik programmis olevad sise- ja välislennud (Tallinn - Istanbul - Hanoi – Luang Prabang – 

Siem Reap – Ho Chi Minh - Istanbul - Tallinn) 

• Kõik programmisisesed transfeerid 

• Kõik programmisisesed ekskursioonid ja sissepääsutasud 

• Standard pakett sisaldab majutust ringreisil (16.01 – 27.01) 3* hotellides hommikusöökidega 
ja Mui Ne rannapuhkusel majutust Tien Dat 3* hotellis (*Lisatasu eest saab valida kõrgema 
klassi hotelli Mui Ne rannapuhkusel) 

• Ringreisil (16.01 – 27.01) 11 hommikusööki, 3 lõunasööki ja 3 õhtusööki 

• Mui Ne rannapuhkuse (27.01 – 01.02) söögipakett vastavalt valitud hotellile 

• Estlive Travel esindaja alates Tallinnast 

• Kohalik inglise keelne giid 

 
Hinnale lisandub: 
 
• Vietnami viisa 

• Laose viisa 

• Kambodža viisa 

• Soovikorral ühese toa lisatasu 700€ 

• Soovikorral lisaekskursioonid 

• Pildistamisel ja filmimisel võivad olla kaameratasud 

• Kohustuslik reisikindlustus 

 
Vastutav reisikorraldaja: Estlive Travel 
 
Kontakt: 
 

info@estlive.ee 
+372 6 555 800 
Estlive Travel OÜ, Reg nr 11917291 
Reisikorraldaja, TRE000582 
Cosius Pubi, II korrus - Pikk tn 21, Kose, Harjumaa 75101 

 


