
- Best of (to nejlepší)



VIETNAM – země císařů i dlouhých válek. Vietnam táhnoucí se jako veliká bota podél
Jihočínského moře si sice prošel obdobím krvavých válek, ale na spousty starých křivd
se však pragmatičtí Vietnamci dívají dnes již trochu jinou optikou. Vietnam stojí na
počátku turistického boomu a jména jako posvátná Dračí zátoka Ha Long, kterou dobře
znají diváci filmové Indočíny, nebo pojem „sedmnáctá rovnoběžka“, která kdysi rozdělila
severní a jižní Vietnam do dvou odlišných společenských uspořádání, patří mezi
standardní výbavu turisty mířícího do jihovýchodní Asie. Rychle rostoucí hotely na
pobřeží svědčí o tom, že Vietnam se stoupajícím počtem návštěvníků počítá. Vietnam 
okouzlí půvabem staré Hanoje, Ha Longu, kouzelným Ninh Binh, dravým Saigonem, 
deltou Mekongu, či úžasným ostrovem Phu Quock na jihu země. 

Díky mnoha svým neskutečným krásám je Vietnam vyhledáván turisty z celého světa
čím dál více.



Program:

1.den

PRAHA – DUBAJ                                                                                                          

Odlet skupiny z letiště Václava Havla Praha s leteckou společností Emirates do Dubaje. Orientační čas odletu z Prahy je v 

cca 15:30 hodin. 

2. den (večeře)                       

DUBAJ – HANOJ                                                          

Po příletu do Dubaje (kolem půlnoci místního času) následuje přestup na let do Hanoje. Odlet je plánován na 3:40 hod. Po 

příletu a přivítání na mezinárodním letišti v Hanoji (cca ve 12:40 hod.) následuje transfer do hotelu O'Gallery Premier 4* a 

ubytování. Odpoledne pěší procházka a večeře v restauraci.



3. den

HANOJ                                                              (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu se vydáme na celodenní prohlídku Hanoje. Navštívíme jezero Hoan Kiem, pagodu Ngoc Son, mauzoleum, 

pagodu Jednoho sloupu, první universitu literatury a vodní loutkovou show. Oběd a večeře v průběhu dne. 

Poté návrat do hotelu a přenocování.



Snídaně v hotelu a poté odjezd da cca 100 km vzdálené oblasti Ninh Binh, která se nachází na deltě Rudé řeky a je 

známá rozmanitostí jezer, lesů, slavných historických a kulturních památek. Zde mimo jiné navštívíme Hoa Lu, 

starobylé královské hlavní město Vietnamu pocházejícího z 10. století, chrám krále Dinha a krále Le a dalších. Poté 

se vydáme na výlet lodí, při kterém a navštívíme Trang An. Projížďkou lodí se dostanete na mokrých i suchých jeskyní 

s fascinujícími a úžasnými krápníky.

4. den

HANOJ - NINH BINH (snídaně, oběd, večeře)                                                                                     



Oběd a večeře v průběhu dne. Poté odjezd do hotelu Legend 4* a přenocování.



5. den

NINH BINH – HALONG BAY (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje cesta směrem na východ do Halong Bay, místo zapsané na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Po příjezdu do Halong Bay (cca v poledne) přestoupíte na palubu 

jedné z lodí na tradiční plavbu mezi útesy.

Po obědě si prohlédnete některé z obrovských vápencových jeskyní, které jsou rozmístěny kolem zálivu a navštívíte také 

plovoucí rybářské vesnice. Při večeři si pochutnáte na rybích hodech. Přenocování na palubě lodi Pelican Cruise 4*, 

v deluxe cabin (Ha Long).   (poznámka: přenocování na lodi je závislé na počasí)



6.den

HALONG BAY - SAIGON                               (brunch, -------, večeře)

Po dopoledním návratu lodí následuje odjezd na letiště v Hanoji a pozdní přelet do Saigonu. 

Přenocování v hotelu Grand Saigon 5*, v Saigonu.



7. den

SAIGON - CU CHI TUNELY  (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje odjezd k Cu Chi tunelům, které se nacházejí cca 35 km severozápadně od Saigonu. Tunely 

Cu Chi byli strategickým místem prvních válečných podzemních galerií a byly vykopány během války v Indočíně.

Po prohlídce tunelů následuje oběd a cesta zpět do Saigonu

V odpoledních hodinách si prohlédnete katedrálu Notre Dame, starou poštu „Old Saigon Post Office“, pagodu Ngoc 

Hoang, muzeum pozůstatků války a trh „Ben Thanh“.



Večeře a přenocování v hotelu Grand Saigon 5*.



8.den

SAIGON - MY THO (Delta Mekongu) - SAIGON                      (snídaně, oběd, večeře)
.

Ráno odjezd na prohlídku delty Mekongu. Po příjezdu do My Tho, hned u vchodu spatříte pagodu na Vinh Trang, se 2 

velkými sochami - Quan Am a Di Lac. Cesta poté pokračuje pěšky kolem mola a řeky Mekong, kde se nachází rybí farma a 

rybí trh na této řece. Následuje návštěva továrny, kde se vyrábí cukroví z kokosu a návštěva malého místního trhu Tan

Thach. Oběd v místní restauraci. 



Odpoledne se vrátíme do v Ho Chi Minh City (Saigonu). 

Následuje večeře a poté odjezd do našeho hotelu a přenocování.



Po snídani v hotelu a odhlášení z pokojů odjedeme na letiště odkud přeletíme na ostrov Phu Quoc. 

Z letiště se přesuneme do resortu Sol by Melia Phu Quoc 5*, kde se ubytujeme. Večeře v resortu.

9. den

SAIGON – PHU QUOC (snídaně, ------ , večeře)



10. den

PHU QUOC (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v resortu nás čeká nejatraktivnější výlet. Pojedeme na místo, odkud nás čeká jízda 

nejdelší lanovkou na světě, která nás poveze nad mořem i nad dalšími ostrovy. Jedná se o 

největší současnou atrakci ve Vietnamu s malebnými výhledy. Opravdu neskutečný zážitek. 



Oběd v průběhu výletu. Poté návrat do resortu Sol by Melia a zbytek dne volno a relax.



11. den

PHU QUOC                                                      (snídaně, ------ , večeře)

Snídaně v hotelu a volný čas na relax.

Možnost fakultativních výletů. Ostrov Phu Quoc je 

považován za nejhezčí ostrov ve Vietnamu a společně s 

okolními ostrovy je také ideálním místem na potápění i

šnorchlování, rybaření a mnoha dalších vodních sportů.

Večeře a přenocování v resortu Sol by Melia Phu Quoc 5*.



12. den

PHU QUOC - SAIGON                                   (snídaně, oběd, ------ )

Snídaně v resortu a krátký čas na relax. Po odhlášení z pokojů a obědě bude následovat transfer na letiště a 

odpolední přelet do Saigonu. Po příletu volný čas v centru na nákupy. Večer transfer na letiště a ve 23:55 hod. odlet 

do Dubaje.

13. den       5.12.2022

DUBAJ  - PRAHA

Po přistání na letišti v Dubaji následuje přestup na let do Prahy. Přibližný čas příletu do Prahy je cca ve 13:00 hod.

* změna programu vyhrazena



Ubytování a kategorie:



O´GALERY PREMIER HOTEL  4*                                    Hanoj   





NINH BINH LEGEND HOTEL  4*                              Ninh Binh





PELICAN CRUISE BOAT  4*                              Halong Bay





GRAND HOTEL 
SAIGON  5*                      
Ho Chi Min City    





SOL BY MELIA 
RESORT 5*                        
Phu Quoc Island   



* změna ubytování vyhrazena



Termíny a ceny: podzim/zima 2022 – jaro 2023

* zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu

* velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb
*  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob

Cena nezahrnuje:

* vstupní vízum do Vietnamu :   

cca 1.250,-Kč (dle aktuálního kurzu)

* pojištění (včetně pojištění proti stornu) 

– na přání zajistíme

* zpropitné 

Cena zahrnuje :

* ubytování:v kvalitních hotelech kategorie 4*- 5*  

* počet dnů / nocí :   13 dnů / 10 nocí

* stravování:  plná penze (pouze v den přeletu 

(6 den) a při pobytu u moře 9 a 11 den polopenze) – viz

program

* program:   dle itineráře

* doprava:  mezinárodní letecká doprava

s kvalitní leteckou společností Emirates

Praha – Dubaj – Hanoj a Saigon – Dubaj - Praha

* tři vnitrostátní přelety:     Hanoj – Saigon, Saigon –

Phu Quoc a Phu Quock - Saigon 

* transfery:  veškeré transfery - dle programu

* vstupy :  veškeré vstupy dle programu

* další poplatky: veškeré letištní a bezp.taxy a

palivové příplatky

* průvodce:  český průvodce doprovází skupinu

po celou dobu akce !!!

* pojištění CK:  pojištění CK dle zákona 159
U této propagační akce slevy dle kategoriíU této propagační akce slevy dle kategorií



Další atraktivní exotické 

destinace, do kterých 

rovněž pořádáme naše 

zajímavé poznávací 

speciální a propagační 

akce.

a řada dalších destinací …

Indonésie Keňa Seychely    Japonsko

Peru                                                                                                                         Jihoafrická republika

Mauricius Mexiko                                   Filipíny                                    Barma      

Srí Lanka                                                                            



Těšíme se na Vás na některé, vámi vybrané speciální, či propagační akci

V případě, že vás žádná nabídka nezaujme, 

můžeme vám připravit nabídku dle vašich 

konkrétních individuálních požadavků


