VIETNAM
Hanoi - Sapa - Hanoi - Halong Bay - Ninh-Binh – Hanoi - Phu Quoc - Ho Chi Minh
03.märts 2021 - 18.märts 2021

VIETNAM: Vietnami peetakse sageli Aasia “majandusimeks” ja kindlasti mõistate seda kui
külastate suurlinna Ho Chi Minh Cityt, mis lühikese ajaga on sirgunud moodsaks maailma
metropoliks. Vietnami rannakülad aga pakuvad heatasemelisi hotelle suisa Lõuna – Hiina mere
rannikul. Rannad on kaunid, pehme liivaga ja puhkuseks lausa loodud.

Hanoi - Sapa - Hanoi - Halong Bay - Ninh-Binh - Hanoi - Phu Quoc - Ho Chi Minh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanoi – 1 öö (ringreis) - Majutus Babylon Grand 3* või sarnases hotellis
Sapa – 2 ööd (ringreis) - Majutus Sapa Praha 3* või sarnases hotellis
Hanoi – 1 ööd (ringreis) - Majutus Babylon Grand 3* või sarnases hotellis
Halong Bay – 1 öö (ringreis) - Majutus Glory Legend Cruise 4* või sarnases hotellis
Ninh-Binh – 1 öö (ringreis) - Majutus Tam Coc Resort 3* või teie poolt valitud hotellis
Hanoi – 1 öö (ringreis) - Majutus Babylon Grand 3* või sarnases hotellis
Phu Quoc – 5 ööd (rannapuhkus) – Standard majutus Thien Hai Son 3* või Teie valitud hotellis
Ho Chi Minh – 1 öö – Majutus Blue Diamond 3* või sarnases hotellis

Lennuplaan
Tallinn – Istanbul – Hanoi (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas
Hanoi – Phu Quoc (Vietnam Airlines/muu) – Maksimum pagasikaal 15kg
Phu Quoc – Ho Chi Minh (Vietnam Airlines/muu) – Maksimum pagasikaal 15kg
Ho Chi Minh – Istanbul – Tallinn (Turkish Airlines) – Maksimum pagasikaal 30kg + 1 käsipagas

PÄEV/LINN

1 Päev
Tallinn
03.03

PROGRAMM

Lend Tallinn-Istanbul-Hanoi.

SÖÖGID

-

Saabume Hanoisse Noi Bai rahvusvahelisse lennujaama, seejärel transfeer
hotelli.
Hanoi on kuulus paik oma järvede, prantsuse-koloniaalarhitektuuri, iidsete
templite, maitsvate köökide ja austatud endise juhi Ho Chi Minhi haua
tõttu.
Pärast lühikesi pause ja värskendust on meil linnaekskursioon Hanoi kõige
olulisimate vaatamisväärsustega:
Kirjanduse templit (Temple of Literature) ehk Vietnami esimene ülikool.
Ho Chi Minhi mausoleum ja muuseum.

2 Päev

Ühe samba pagood (One Pillar Pagoda).

Hanoi

Hoan Kiemi järv.

04.03

Peale ekskursiooni naudime rattariksa sõitu Hanoi läbi vanade kvartalite,
mida peetakse linna keskpaigaks ja ühtlasi Hanoi hingeks.
*Majutus hotellis Babylon Grand 3* või sarnases hotellis.

-

PÄEV/LINN

3 Päev
Hanoi
Sapa
05.03

PROGRAMM

SÖÖGID

Peale hommikusööki alustame teekonda Sapasse. Kohale jõudmisel kõige
pealt registreerimine end hotelli ning sööme lõunasööki, seejärel jätkame
ekskursiooniga ning lähme Cat Cat külla, mis asub Fansipani mäe
(Vietnami kõrgeim mägi) jalamil.

Hommikusöök

Sapa on tuntud oma käsitöö poolest, nimelt kudumise ja kullast ning
hõbedast ehete valmistamise poolest. Näeme kuidas elu ja töö kulgeb Cat
Cati külas. Teeme ka peatuse joa juures ning päeva ekskursiooni lõpetame
hüdroelektrijaama juures. Seejärel tagasi hotelli ning vaba aeg.

Lõunasöök
Õhtusöök

*Majutus hotellis Sapa Praha 3* või sarnases hotellis.
Peale hommikusööki lähme 5-kilomeetri pikkusele rahulikule matkale
mööda riisiterrasse H'mongide külla nimega Lao Chai. Seejärel lähme Ta
Van külla, mis on Dzaode koduks. See koht on ka Sapa suurim ja
maalilseim org. Matk ise ei ole raske, kuna kõnnime rahulikult mööda
kohalikke radu.
Võimalusel saab ka külastada kohalikke peresid ning tutvuda nende
kultuuri ja igapäevaeluga. Peale ekskursiooni lähme tagasi hotelli ja õhtul
on vaba aeg.

4 Päev
Sapa
06.03

Hommikusöök
*Majutus hotellis Sapa Praha 3* või sarnases hotellis.

Lõunasöök
Õhtusöök

PÄEV/LINN

5 Päev
Sapa

PROGRAMM
Pärast hommikusööki külastame Ham Rongi (Dragon’s Jaw ehk Draakoni
lõug) mäge. Teel sinna on hästi hooldatud lilleaiad ning imelised vaated.
Sapa linna imelise panoraami nautimiseks võite soovikorral vallutada 1800
meetri kõrgusel asuva Ham Rongi mäetippu San May (Cloud Yard ehk
Pilveõu).

SÖÖGID

Hommikusöök
Lõunasöök

Hanoi
07.03

Päikeselistel päevadel ja selge taeva all on võimalik näha siit isegi Fansipani
tippu, mille ümber hõljuvad valged pilved. Teel San Mayi saab puhata ja
pildistada Cong Troi 1 ja Cong Troi 2 (Taevaväravad 1 ja 2). Peale
ekskursiooni on lõunasöök ning seejärel alustame teekonda tagasi Hanoisse.

Õhtusöök

*Majutus hotellis Babylon Grand 3* või sarnases hotellis.
Pärast hommikusööki alustame sõitu Halongi linna. Teel Halongi saame
läbida kõige pikemat ja uuemat silda Kagu-Aasia piirkonnas ning näha
Punase jõe delta maapiirkonna maastikku.
Umbes lõunaks jõuame Tuan Chau saarele, kus teeme väikese pausi Glory
Legend Cruise Lounge'is ning lähme Glory Legend kruiisilaeva pardale ja
alustame retke läbi Halongi lahe.

6 Päev
Hanoi
Halong
08.03

Naudime lõunasöögiks Vietnami roogasid ning läbime äärmiselt ilusaid ja
vaikseid piirkondi, näiteks viirukipõleti, koerakivi saareke, võitluskukk, Soi
Sim rand ja kookospalmi saart. Kanuusõitu saab ka teha.
Näeme ka kaunist Ti Topi randa, mis sobib ideaalselt ujumiseks (kui ilm
lubab) ning see paik on kuulus oma värske atmosfääri, puhta vee ja sileda
valge liiva pärast. Soovikorral võib ka minna Ti topi tippu, kust avaneb terve
panoraamvaade Halongi lahele.
Edasi jätkame Luon Bo suunas ja öösel ankrus. Laeval võimalik võtta
massaaži ning osaleda kokandusklassis. Laeval on ka „happy hour“ – osta üks
jook, saad teise tasuta. Õhtul saab näha imelist päikeseloojangut.
Õhtuste tegevuste hulka kuulub: vaba aja veetmine baaris, filmide ja paljude
Vietnami kultuurifilmide vaatamine, lõõgastumine ja romantilise öö
veetmine kruiisi muusikal, mängukaartide mängimine, male, ajakirjade
lugemine toas ja söögitoas ning võib ka õnne proovida kalapüügiga.
Õhtul vaba aeg.
*Majutus kruiisilaeval Glory Legend Cruise 4* või sarnases laevas.

Hommikusöök
Lõunasöök
Õhtusöök

PÄEV/LINN

PROGRAMM

SÖÖGID

Soovikorral võib alustada päeva varakult Tai Chi võimlemisega. Tai chi,
mida nimetatakse ka Tai Chi Chuaniks, ühendab sügava hingamise ja
lõõgastumise aeglaste liigutustega.

7 Päev
Halong
Ninh-Binh
09.03

Peale hommikusööki külastame Sung Soti koobast, mis on ka Halongi lahe
üks kõige suuremaid koopaid. Seal näeme kauneid stalaktiite ja
stalagmiite. Soovitatav on valida mugavad ja korralikud jalanõud.

Hommikusöök
Lõunasöök

Peale seda teeme kerge värskenduse ning lõunasöögi ja jätkame teekonda
tagasi Tuan Chau saarele. Peale maha tulekut jätkame edasi Ninh Binhisse
hotelli.
*Majutus hotellis Tam Coc Resort 3* või sarnases hotellis.
Teeme varajase hommikusöögi ning jätkame edasi paadisõiduga Tam Cocil
mööda Ngo Dongi jõge, kus näeme kolme koobast. „Tam Coc“ tähendabki
Vietnami keeles „kolm koobast“. Peale paadisõitu võivad soovijad võtta
jalgrattad ja kruiisida ringi mööda traditsioonilisi külasid ja Tam Coci linna.

8 Päev
Ninh-Binh
Hanoi
10.03

Lõunaks lähme kohalikku buffet stiilis restorani. Peale seda võtame suuna
sisse Hoa Lu poole. See iidne linn oli 10-11 sajandil Vietnami pealinn. Seal
näeme ka Dinh ja Le Hoan templeid. Templid on ehitatud 10 sajandil ja
sisaldavad pikka ja põnevat ajalugu kahest kuulsast kuningast hiina sõdade
ajal. Hiljem lähme Mua koobast vaatama. Kes soovib, võib 500 trepiastat
ronida mäe tippu ja näha imeilusat vaadet kogu Tam Cocile. Peale
ekskursiooni liigume tagasi Hanoisse.
*Majutus hotellis Babylon Grand 3* või sarnases hotellis.

Hommikusöök
Lõunasöök

PÄEV/LINN

9 Päev
Hanoi

PROGRAMM

Peale hommikusööki on transfeer lennujaama ja lendame Phu Quoci ning
seejärel transfeer hotelli. Algab rannapuhkuse osa. Ülejäänud õhtu on
vaba aeg.

Phu Quoc
11.03

10 Päev
Phu Quoc
12.03
11 Päev
Phu Quoc
13.03

12 Päev
Phu Quoc
14.03

13 Päev
Phu Quoc
15.03

SÖÖGID

Hommikusöök
*Vastavakt
paketile

*Majutus Phu Quocis Teie poolt valitud hotellis.

Rannapuhkus – vaba kava.
*Majutus Phu Quocis Teie poolt valitud hotellis.

Rannapuhkus – vaba kava.
*Majutus Phu Quocis Teie poolt valitud hotellis.

Rannapuhkus – vaba kava.
*Majutus Phu Quocis Teie poolt valitud hotellis.

Rannapuhkus – vaba kava.
*Majutus Phu Quocis Teie poolt valitud hotellis.

Hommikusöök
*Vastavalt
paketile
Hommikusöök
*Vastavalt
paketile
Hommikusöök
*Vastavalt
paketile
Hommikusöök
*Vastavalt
paketile

PÄEV/LINN

PROGRAMM

SÖÖGID

Transfeer lennujaama ning lendame Ho Chi Minhi.

14 Päev
Phu Quoc
Ho Chi Minh
16.03

Pärast checkin’i ja lühikest pausi, alustame poolepäevast linnaekskursiooni
Ho Chi Minhis.
Külastame taasühinemise paleed, ooperimaja ja Hotell de Ville,
sõjamuuseumit ning enne päeva lõppu Ben Thanhi turgu.
Õhtul vaba aeg.

Hommikusöök
*Vastavalt
paketile

* Majutus hotellis Blue Diamond 3* või sarnases hotellis.

15 Päev
Ho Chi Minh
Tallinn

Lend Ho Chi Minh-Istanbul-Tallinn.

Hommikusöök

17.03
16 Päev
Tallinn
18.03

Saabume Tallinnasse.

-

Reisi hind alates 1999€ /reisija
Reisi hind sisaldab:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kõik programmis olevad lennud
Kõik programmisisesed transfeerid
Kõik programmisisesed ekskursioonid ja sissepääsutasud
13 hommikusööki, 6 lõunasööki, 4 õhtusööki
13 ööd majutust
Standard pakett sisaldab majutust ringreisil 3* hotellides hommikusöökidega ja Phu
Quoc rannapuhkusel majutust Thien Hai Son 3* hotellis (*Lisatasu eest saab valida
kõrgema klassi hotelli Phu Quoc rannapuhkusel)
Kohalik inglise keelne või vene keelne giid
Estlive Travel esindaja teenused sihtkohas

Hinnale lisandub:
•
•
•
•
•

Vietnami viisa
Soovikorral ühese toa lisatasu 379€
Soovikorral lisaekskursioonid
Võib lisanduda kaamera-fotoaparaadi tasud muuseumites
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

