08.10. – 20.10.2018.
1. diena
08.10.18.
Lidojums
2. diena
09.10.18.
Hanoja
3.diena
10.10.18.
Hanoja

4. diena
11.10.18.
Hanoja/
Ha Long
līcis

5. diena
12.10.18.
Kruīzs/
Saigon

10:00 Grupas pulcēšanās lidostā „Rīga”. Reģistrācija uz reisu ar a/k Turkish Airline lidostā
“Rīga”. Lidojums Rīga – Stambula 12:20 – 15:20
Transfērs uz viesnīcu,atpūta viesnīcā pirms lidojuma uz Hanoju.
Stambula - Hanoja 02:15 – 20:50
20:50 Ielidojam Hanojā. Pasu un muitas formalitāšu kārtošana. Tikšanas ar gidu Noi Bai
lidostā, transfērs uz viesnīcu. Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Hanojā. Vakariņas.
Viesnīca Flower Garden www.flowergardenhotel.com.vn
Pēc brokastīm viesnīcā, pilsētas apskates ekskursija – Ho
Chi Minh mauzolejs, Ba Dinh nacionālais laukums, uz
pāļiem ūdenī celtas mājas, Viena pīlāra pagoda, foto
pauze. Tran Quoc pagoda un Quan Thanh templis – abi
atrodas uz saliņas Rietumu ezerā. Apmeklēsim Literatūras
Templi – klasiskā konfuciānisma templis, kas pārtapa par
pirmo Vjetnamas universitāti.
Pēc tam ekskursija uz
Etnogrāfijas muzeju. 1 stundas
izbrauciens ar tradicionālajām velorikšām pa vecpilsētu un
iepirkšanās ieliņām. Apstāsimies Hoan Kiem ezera dārzos, šie
dārzi Jūs pārsteigs ar neparastajiem stāstiem un neredzētiem
ziediem un augiem. Ezera vidū uz saliņas atrodas bruņurupuču
tornis un Ngoc Son templis. Ezera krastos apskatīsim senos tempļus un moderno arhitektūru.
Ievērojamākā ir pilsētas centrālā pasta ēka. Vakarā apmeklēsim Thang Long leļlu teātri uz
ūdens – ievērojamākais kultūras pasākums Vjetnamā. Nakts Hanojā un vakariņas.
Viesnīca Flower Garden www.flowergardenhotel.com.vn
Pēc brokastīm dosimies uz Ha Long līča (iekļauts UNESCO sarakstos,
kā viens no pasaules dabas mantojumiem ) piekrasti. Brauciens
aizņems 3,5 – 4 stundām pa ceļam redzēsim dažādus ciematus un
rīsu laukus. Dosimies uz kuģi.
Pl.12.30 kāpsim uz kuģa un dosimies izbraucienā uz Tuan Chau
salu. Mūs sagaidīs ar welcome drink.
13.00 Pusdienojot kuģosim un vērosim saliņas, Vung Dai, Ba Cua
utt. līdz nokļūsim Luon alu.
15.30 Apskatīsim Luon alu.
16.30 atgriezīsimies uz kuģi un dosimies kruīza turpinājumā uz Soi Sim salu. Peldēšanās un
relax pludmalē.
17.30 atgriešanās uz kuģa.
19.00 Vakariņas restorānā
Nakts uz kuģa.
6.30 Celšanās
7.30 Brokastosim un vērosim skaistu saullēktu līcī.
8.30 apmeklēsim Halong līča skaistāko alu – Sung Sot
09.30 atgriešanās kruīza laivā. Turpināsim kuģošanu, redzēsim
Ba Hang zvejnieku ciematu, Dog Islet……
10.30 iespējams būs vērot kā tiek gatavotas tradicionālās
vjetnamiešu pusdienas un protams arī baudīt viņas.
12.00 nokāpšana no kuģa. Kruīza beigas.
Uzreiz došanās uz Hanojas Noi Bai lidostu. Reģistrēšanās reisam
un lidojums Hanoja – Saigona 18:30 – 20:45
Ierašanās Saigonā, transfērs uz viesnīcu.
Viesnīca GOLDEN CENTRAL www.goldenhotelsaigon.vn
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6. diena
13.10.18.
Saigon/
Cu Chi
tunelis

7. diena
14.10.18.
Saigon/
Mekonga

8. diena
15.10.18.
9. diena
16.10.18.
10.diena
17.10.18.
11.diena
18.10.18.
12.diena
19.10.18.
13.diena
20.10.18.

Agras brokastis un došanās uz Cu Chi tuneļu pilsētu, kura
atrodas apmēram 70 km no Saigonas. Tā bija nozīmīga būve
divos karos pirms 1975.gada. Cu Chi bija "pagrīdes ciems "ar
labirintā savstarpēji savītiem tuneļiem, kuru kopējais garums
pārsniedz 200 km. Būs iespējams redzēt sanāksmju telpas,
dzīvojamās telpas, patversmes labirintus, bezdūmu virtuves….
Pēc tam atgriešanās Saigonā. Ekskursija pilsētā – neoromāņu
stilā celtā Notre Dame katedrāle, uras šobrīd tiek uzskatīta par
lielāko un greznāko katedrāli šajā stilā būvēto ārpus Francijas teritorijas, centrālā pasta ēka,
bijusī ASV vēstniecības ēka, Atkalapvienošanās pils un daudzas citas nozīmīgas ēkas un
būves, kuras raksturo šodienas Saigonu. Brīvais laiks, kura laikā būs iespējams apmeklēt
lielāko tirgu Saigonā - tas ir viens no tiem objektiem , kurš izdzīvojis cauri gadsimtiem .
Un šeit var katrs atrast sev tīkamo – tekstilijas, rokdarbi, augļi….
Vakariņas. Nakts viesnīcā Saigonā. Viesnīca GOLDEN CENTRAL www.goldenhotelsaigon.vn
Brokastis viesnīcā. Dosimies uz interesantu ekskursiju uz Mekongas upes deltu. Došanās uz
My Tho pilsētu, kuru vienlaicīgi arī dēvē par vārtiem uz Mekongas upi un tās deltu. Šodien
Mekongas deltu sauc arī par Vjetnamas rīsu klēti. Šeit audzē arī duranu, mango,
rambutānu un daudzus citus tropu gardumus. MyTho mēs pārsēdīsimies privātajā laivā un
dosimies tālāk pa Upper upi, garām Tang Long pussalai, dosimies uz Mekongu. Neliela
apstāšanās vietējo ciematā, kuru nodarbošanās ir kokospalmu audzēšana. Varēsim baudīt
kokosriekstu sulu, kā arī iepazīt, ko iespējams pagatavot no kokosriekstiem.
Atgriešanās Saigonā. Vakariņas. Viesnīca GOLDEN CENTRAL www.goldenhotelsaigon.vn
Brokastis. Transfērs uz Phan Thiet, apmēram 220 km - tā ir labākā no atpūtas zonām
Vjetnamā. Pa ceļam varēsim vērot rīsu plantācijas un tipiskas lauku ainavas.
Ierašanās Phan Thiet, iekārtošanās viesnīcā. Atpūta.
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ www.thecliffresort.com.vn
Brokastis. Atpūta
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ www.thecliffresort.com.vn
Brokastis. Atpūta
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+ www.thecliffresort.com.vn
Brokastis. Atpūta
Viesnīca THE CLIFF RESORT 4*+
www.thecliffresort.com.vn
Brokastis. Ap plkst. 11:00 transfērs uz Saigonas Tan Son Nhat starptautisko lidostu.
Reģistrēšanās reisam. Lidojums Saigona – Stambula 21:40 – 04:40(+1)
Ierašanās Stambulā 04:40. Transfērs uz viesnīcu, atpūta pēc lidojuma.
Lidojums Stambula- Rīga 14:55 – 18:10
* Lidojumu laiki var mainīties atkarībā no aviokompāniju saraksta.
* Programmā iespējamas izmaiņas.

Ceļojuma cena: EUR 1241,- un 1244,- USD

Cenā














Apmaksas grafiks:
piesakoties
EUR 400,- un USD 400,Līdz 30.08.18.
EUR 841,- un USD 844,iekļauts:
Lidojums: Rīga-Stambula-Hanoja-Saigona-Rīga, ekonomiskajā klasē;
Vietējais pārlidojums Hanoja – Saigona;
Lidostu nodokļi;
Dzīvošana divvietīgos numuros 4* viesnīcās, ar brokastīm un vakariņām visas tūres
laikā;
Dzīvošana Delux klases viesnīcā atpūtas laikā ar skatu uz jūru, brokastīm;
Ekskursiju programma, ieejas maksas izklaides vietās, muzejos un apskates
objektos;
Komfortabls autobuss ar kondicionētāju;
Krieviski runājošs vietējais gids ekskursiju laikā ;
Kruīza programma (2 dienas, 1 nakts), dzīvošana divvietīgās kajītēs;
Kruīza laikā brokastis, 2 pusdienas un vakariņas;
Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana;
Grupas vadītājs no Latvijas visas tūres laikā;
Vjetnamas vīza

Cenā nav iekļauts:

 Personīgie izdevumi un pakalpojumi, kas nav iekļauti programmā;
 Dzērieni vakariņu laikā;
Skolas 30 – 2, Rīga LV-1012
 Dzeramnaudas šoferiem un vietējiem gidiem;

Tel: 67223112;
GSM: 26433302, 29405500
E-mail: digitours@digitours.lv2
Web: www.digitours.lv

