WIETNAM

WIETNAM
Zadziwia Europejczyków egzotyką i bogactwem. Mówią o nim - miejsce pełne nieodkrytych
skarbów. Wietnam leży w Azji Południowo – Wschodniej. Wraz z Kambodżą, Laosem i Tajlandią
wchodzi w skład Półwyspu Indochińskiego. Wietnamczycy mówią, że ich kraj kształtem
przypomina nosidło z dwoma garncami ryżu. Jest to kraj fascynujących różnorodności, błyszczące
zielenią pola ryżowe, zapierające dech w piersiach górskie krajobrazy, kolonialne zabytki,
kolorowa ludność etniczna północy, fascynująca kultura oraz kilometry pustych piaszczystych
plaż, pełna smaków kuchnia i otwarci, uśmiechnięci ludzie, przyciągają tutaj coraz większe ilości
turystów.

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godz. 06:45. Wylot
Przylot do Doha o godz. 16:35, wylot o godz. 20:50.

o godz. 08:45

DZIEŃ 2
Przylot do Ha Noi o godz. 07:25. Krótki City Tour . Lunch w restauracji
Ngon Villa. Transfer do hotelu . Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny
na wypoczynek. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie.
Przejazd do Pu Luong (przejazd ok. 4 godzin).
Zakwaterowanie w hotelu. Przejazd do Pho Doan. Stamtąd małymi
drogami , szlakiem przez tarasowe pola ryżowe i dżunglę docieramy
do wodospadu Hieu. Lunch przy wodospadzie. Czas wolny na
odpoczynek , kąpiel w wodospadzie lub trekking po okolicy lub
dżungli. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wędrówka przez tarasowe pola ryżowe, strumienie, aby
odwiedzić odlegle ukryte wioski Kho Muong. Wizyta w Jaskini Doi
(Jaskinia Nietoperzy) - największa jaskinia w Pu Luong.
Lunch w restauracji Eco Garden.

Po obiedzie czas wolny na relaks , spacer po wiosce lub rejs na
bambusowej tratwie na rzece. Powrót do Ha Noi. Zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu opuszczamy Ha Noi i udajemy się
do zatoki Ha Long – jest ona znana z malowniczych formacji
skalnych ok. 3 tysięcy wystających z morza gór, czyli wapiennych
ostańców, tworzy unikalny krajobraz z licznymi zatoczkami, grotami,
skalistymi wysepkami. Zaokrętowanie na statek, w trakcie rejsu
obiad na statku. Zwiedzanie JASKINI LUON bambusową łodzią
z lokalną ludnością lub spływ kajakowy w zależności od Państwa
preferencji. Kolacja i nocleg na statku.
Statek 5* - kabiny junior suite

DZIEŃ 6
Dzień zaczyna się wcześnie na pokładzie z sesją Tai Chi na tarasie
słonecznym. Kawa, herbata i ciastka na śniadanie serwowane są
w jadalni z widokiem na zatokę Ha Long. Transfer do JASKINI SUNG
SOT, do której dostać można się po około 100 schodach. Podróż
do jaskini zajmuje około 45 minut. Powrót na łódź. Brunch w formie
bufetu podczas rejsu z powrotem do nabrzeża TUAN CHAU. Relaks
w jadalni lub na tarasie słonecznym, gdzie cieszyć możecie się
Państwo widokiem na zatokę podczas zbliżania się do nabrzeża.
Po przybiciu do lądu transfer na lotnisko Ha Noi. Popołudniowy
przelot do Da Nang. Transfer do Hoi An. Nocleg w Hoi An.

DZIEŃ 7
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wizyta w Hoi An – dawnym miejscu
handlu, około 40km od Da Nang. Zwiedzić możecie Państwo
Japoński most kryty, Stary dom Tan Ky, chińską salę zebrań.
Następnie lunch w restauracji . Popołudniu czas wolny w Hoi An.
Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Wycieczka do kompleksu Ba
Na Hills - jednego z najnowszych i najbardziej ekscytujących
projektów w Wietnamie. Tworzy go kompleks górski, który wygląda
jak średniowieczny zamek wraz z okalającymi go murami
i budynkami pochodzącymi z tego okresu. Jednakże wewnątrz
solidnych, kamiennych murów znajdują się nowoczesne hotele
z przyjemnymi pokojami, różne restauracje i mnóstwo innych miejsc
z atrakcjami. Wspaniałej przygodzie z tym fantazyjnym miejscem
towarzyszą piękne widoki. To tutaj możemy podziwiać zarówno
krajobraz górski, jak i morski, gdyż na wysokości Da Nang łączą się
one ze sobą. Transfer na lotnisko. Popołudniowy lot do Sajgonu.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 9
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu całodniowa wycieczka miejska
po Sajgonie, gdzie odwiedzimy najważniejsze miejsca : Kościół
Norte Dam, Salę Zjednoczenia, muzeum pozostałości po wojnie.
Lunch w restauracji Hoa Tuc, a następnie wizyta na targu Ben Thanh.
Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 10 - 14
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mui Ne .
Zakwaterowanie w hotelu. Czas na wypoczynek i plażowanie.

DZIEŃ 15
Śniadanie. Wypoczynek w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu i transfer
na lotnisko w Sajgonie.

DZIEŃ 16
Przyjazd do Sajgonu ok. godz. 06:55. Następnie wylot
o godz. 08:55, przylot do Doha o godz. 13:35, wylot o godz.
16:00,przylot do Warszawy o godz. 20:00.

HOTEL
****
Fantastyczny hotel, który zachwyca bujnym ogrodem oraz niezwykle rozbudowaną infrastrukturą. Szeroki wybór
aktywności fizycznych i rozrywek nie pozwoli nudzić się podczas pobytu. Położony w odległości 1,6 km od targu
w miejscowości Mui Ne. Goście mogą korzystać z bezpłatnych rowerów i bezpłatnego transferu na plażę Ham
Tien. Na terenie hotelu znajduje się spa, oferujące rozmaite zabiegi odmładzające i wzmacniające oraz łaźnia
parowa, sauna, oświetlone korty tenisowe i centrum fitness. Czynna przez całą dobę restauracja Café Blue
Lagoon serwuje przepyszne wietnamskie specjały i potrawy kuchni europejskiej. Mieszcząca się przy basenie
klimatyczna restauracja Sun Terrace zaprasza zaś na grillowane przysmaki podawane w formie bufetu, przekąski
i lekkie lunche.

HOTEL
*****
Przepiękny hotel położony w tropikalnym ogrodzie przy długiej, ciągnącej się kilometrami piaszczystej plaży Mui
Ne w południowej części Wietnamu. Hotel został zbudowany w nowoczesnym stylu, ma do zaoferowania swoim
gościom pięknie zaprojektowany ogród, duży basen , restaurację główną z urokliwym widokiem na ogród,
lagunę oraz restaurację przy plaży. Atutem hotelu są przestronne, wygodne, gustownie urządzone pokoje oraz
bajeczna plaża położona w samym centrum Mui Ne. Pokoje deluxe wyposażone są w wannę z osobnym
prysznicem, WC, suszarkę do włosów, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, TV sat, telefon, Wi-fi, minibar i
balkon. Za dodatkową opłatą pokój z widokiem na morze. Restauracja hotelowa serwuje pyszne posiłki w
formie amerykańskiego bufetu.

HOTEL
****
Rozległy kompleks hotelowy otoczony pięknym, bujnym ogrodem, położony niedaleko od centrum miasta Phan
Thiết, od świątyni Po Sha Nu na wyspie Cham oraz od strumienia Suoi Hong. Tuż przy hotelu znajduje się piękna
plaża. Hotel oferuje luksusowe spa oraz nowocześnie urządzone pokoje, w każdym pokoju czekają na gości
takie udogodnienia jak: telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych, sejf, minibar,
bezpłatne wi-fi, oraz serwis do kawy i herbaty. Restauracja oferuje dania kuchni wietnamskiej
i międzynarodowej. Hotel w swojej ofercie posiada wyjątkowe spa, siłownię oraz za dodatkową opłatą sunę.
Zaplecze
rekreacyjne
obejmuje
również
niewielkie
kino,
sprzęt
do
karaoke
oraz
sklep
z pamiątkami.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?









Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży
Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat.
Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły
Mamy obsługę na najwyższym poziomie
Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę
Podróże są naszą pasją
W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce
W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku dla
Agnieszki Rąpały

KONTAKT :
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pl

