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1. diena 
Lidojums. 

  

2. diena 

Hanoja 

Lidojums. Ierāšanās Hanojā. Pasu un muitas formalitāšu kārtošana. Tikšanās ar gidu 

Noi Bai lidostā, transfērs uz viesnīcu. Vakariņas un nakšņošana viesnīcā Hanojā. 

3.diena 

Hanoja 

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. 

4. diena 

Hanoja 

Pēc brokastīm dosieties uz Hoa LU – Ninh Binh, šī vieta tiek dēvēta par Halong līča 

zemi, skaisti dabas skati, stāvas kalnu nogāzes... Hoa Lu viena 

no pirmajām monarhu Karaliskajām pilsētām. Apmeklēsiet Dinh 

Templi, kurš celts 17.gs. Pēc tam dosieties izbraucienā ar 

liellaivu, un vērosiet ciematu Van Lam un apmeklēsiet trīs 

krāšņas stalaktītu un stalagmītu alas Tam Coc. Pēc tam 

došanās uz Bich Dong Pagodām, kuras ir izvietotas trīs līmeņos 

Ngu Nach kalna. Pagodas celtas 1428. gadā, mūki bija 

izvēlējušies šo vietu, jo pavērās brīnišķīgs elpu aizraujošs skats 

uz kalniem un upi. Šīs ir vienas no skaistākajām pagodām visā 

Vjetnamā. Vakarā atgriešanās Hanojā. 

5. diena 

Hanoja/ 

Ha Long 

līcis 

 

Pēc brokastīm dodamies uz Ha Long līča (iekļauts UNESCO sarakstos, kā viens no 

pasaules dabas mantojumiem ) piekrasti. Brauciens 

aizņems 3,5 – 4 stundām pa ceļam redzēsiet dažādus 

ciematiņus, skaistas ainavas un rīsu laukus. 

Uzkāpšana uz kuģa un welcome drink.  

Pusdienojot kuģosiet garām Hon Gai and Cam Pha 

pilsētām, Mat QUA (tulkojumā nozīme briesmoņa 

galva) un Am Tich (tulkojumā nozīme tējkanna) 

saliņām, līdz nokļūsiet līdz Vun Vieng – zvejnieku 

ciematam. 

Apskatīsiet zvejnieku ciematu braucot ar laivu (1h), 

pēc tam brīvais laiks, iespējams peldēties, baudīt 

tradicionālās masāžas, sauļoties utt. 

Kruīzs uz Ho Dong Tien pludmali un noenkurošanās. Uz klāja būs iespējams vērot 

Vjetnamiešu tradicionālo ēdienu gatavošanas mākslu.  

Greznas jūras velšu vakariņas uz klāja. 

Kalmāru zvejošana (ja laika apstākļi atļaus; kopā ar kuģa personālu) Nakts uz kuģa. 
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6. diena 

Kruīzs 

 

Brokastis. 

Bhaya Spirit saliņu lai apskatītu Lan Ha pludmali, ekskursija.  

Brīvais laiks Three Peach pludmalē. 

Pusdienas. 

Turpināsiet kuģot pa Bam Ham saliņām, nonāksiet tās tālākajā punktā La Ha Bay 

Apmeklēsiet senlaicīgu zvejnieku ciematu un lagūnu. Brīvais laiks.  

Atgriešanās uz kuģa un dosities atpakaļ uz Ho Dong Tien, pa ceļam noenkurošanās un 

Vjetnamiešu tradicionālo ēdienu gatavošanas demonstrējumi.  

Greznas jūras velšu vakariņas uz klāja. 

Kalmāru zvejošana (ja laika apstākļi atļaus; kopā ar kuģa personālu) Nakts uz kuģa. 

7. diena 

Kruīzs/ 

Nha Trang 

Brokastis uz kuģa. 

Brauksiet garām skaistām vietām -Trong, Trhinh Nu saliņām un Me Cung alām. 

Nokāpsiet no klāja un apskatīsiet Sung Sot alu, kas tulkojumā nozīme – pārsteigumu ala.  

Atgriešanās uz kuģa, un baudīsiet nelielas uzkodas.  

Atgriešanās ostā un nokāpšana no kuģa. 

Transfērs uz Hanoju (~175km). Pārlidojums Hanoja – Nha Trang. Šis ir viens no 

populārākajiem kūrortiem Vjetnamā – kristāldzidrs ūdens, zeltainas smilšu pludmales... 

Transfērs uz viesnīcu. Iekārtošanās un nakts viesnīcā. 

8. diena 

Nha Trang 

Brokastis viesnīcā.  

Atpūta kūrortā Nha Trang.  

9. diena 

Nha Trang 

 Brokastis viesnīcā.  

Atpūta kūrortā Nha Trang.  

10. diena 

Nha Trang 

Brokastis viesnīcā.  

Atpūta kūrortā Nha Trang. 

11.diena 

Nha Trang 

Brokastis viesnīcā.  

Atpūta kūrortā Nha Trang.  

12.diena 

Nha Trang 

Brokastis viesnīcā.  

Atpūta kūrortā Nha Trang.  

13.diena 

Nha 

Trang/ 

Saigona 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm transferts uz lidostu. 

Lidojums Nha Trang – Saigona. Saigona jeb Ho Chi Minh  tiek dēvēta par tālo 

austrumu pērli. Transfērs uz viesnīcu. 

Vakarā iespējams doties kruīza vakariņās pa Saigonas upi (par papildus maksu). 

Nakts viesnīcā. 

14.diena 

Saigona/ 

Cu Chi 

tuneļi 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm dosimies uz Cu Chi 

tuneļiem – pazemes tuneļu sistēma 250 km garumā līdz 

Kambodžai – pazemes ciematam. Jūs iepazīstinās ar 

dzīves apstākļiem zem zemes, apskatīsiet pazemes 

mājokļus... Atgriešanās Ho C  hi Minh (Saigonā). 

Pēcpusdienā apskatīsim Dievmātes katedrāli un pilsētas 

centrālo pasta ēku – Saigonas simbolu. Tālāk dosimies 

uz vēstures muzeju – prezidenta pili. Brauksim garām 

senajai ASV vēstniecības ēkai, premjerministra 

rezidencei, Ho Chi Minh City biedrības namam, 

Pilsētas teātrim un citām ievērojamām celtnēm. Brīvais 

laiks Ben Thanh tirgū, tipisks vjetnamiešu tirgus ar visdažādākajām precēm - 

iepirkšanās. Vakars veltīts atpūtai, nakts viesnīcā.  

15. diena 

Saigona/ 

Mekongas 

upe 

 

Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm ekskursija uz Mekong 

upi, tā atrodas 100km no Vinh Longa provinces. Neliela 

apstāšanās Cao Dai templī, tas atrodas Ben Luc pilsētiņā -  

ir ļoti reliģioza vieta, tajā apvienojas budisms, kristietība, 

daoisms, konfūcisms un tradicionālie vjetnamiešu rituāli. 

Turpināsim ceļu uz Vinh Long ar speciālu motorlaivu,  
apskatīsiet Cai Be peldošo tirgu. Nokāpsim uz An Binh 

salas un apskatīsim rīsu plantācijas , rīsu papīra 

gatavošanu, vecās mājas, darbarīkus un baudīsim 

tradicionālo mūzikas priekšnesumu. Vēlāk apskatīsiet, kā 

tiek gatavoti ķieģeļu un keramikas trauki, kokosriekstu saldumu gatavošanu... 

Ekskursijas noslēgumā apskatīsim augļu dārzus un bonsai dārzus. Brauciens atpakaļ uz 

Saigonu. Nakts viesnīcā 

16.diena 

Saigona/ 

Hanoja 

Brokastis un brīvais laiks. Vēlais check-out no viesnīcas un transfērs uz lidostu.  

Lidojums.  

17.diena Lidojums. 

 


