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PROGRAM 

16 – 27.01.2011 
 

 

Dzień 1 /16.01 - poniedziałek 
Wylot do Hanoi.  
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie na 
stanowisku odpraw LEMUR TRAVEL w hali 
odlotów. Wylot do Hanoi. 
 
Dzień 2 /17.01 – wtorek 
Przylot do Hanoi.  
Przylot na lotnisko do Noi Bai (około 15:00). Transfer do hotelu w Hanoi, które jest 
usytuowane w Delcie Rzeki Czerwonej, w centrum Północnego Wietnamu. Hanoi jest 
od 1975 roku stolicą i drugim pod względem wielkości miastem Wietnamu. Posiada 
przepiękne stare miasto, z kolonialną architekturą naznaczoną wpływami chińskimi, z 
mnóstwem knajpek, restauracji, herbaciarni, sklepów i hotelików. Możliwość 
zjedzenia kolacji za dodatkową opłatą. Nocleg w Hanoi. Wieczorem godzinna 
przejażdżka rykszami po starówce, zwanej dzielnicą "36 starych ulic". W labiryncie 
wąskich uliczek mieści się mnóstwo cechów rzemieślniczych i sklepików oraz typowy 
lokalny rynek. Wycieczka rykszami zakończy się nad jeziorem Hoan Kiem Lake 
(Zwróconego Miecza). Powrót do hotelu.  
 
Dzień 3 /18.01 – środa (śniadanie, lunch i kolacja) 
Przejazd nad Zatokę Ha Long. 
Po śniadaniu przejazd nad zatokę Ha Long (około 175 km – 3.5 godziny jazdy). Po 
drodze postoje na punktach widokowych umożliwiające podziwianie krajobrazów 
północnego Wietnamu. Po przybyciu nad zatokę Ha Long zmiana środka transportu 
na tradycyjną drewnianą dżonkę, którą odbędzie się rejs po zatoce Ha Long. Zatoka 
Ha Long (Zatoka Opadających Smoków) jest jedną z największych atrakcji 
przyrodniczych Wietnamu i całej Azji. Na powierzchni półtora tysiąca kilometrów 
kwadratowych rozsianych jest prawie dwa tysiące skalnych (wapiennych i łupkowych) 
wysp i wysepek o charakterystycznym kształcie, tworząc niezwykle malowniczy 
krajobraz. Zaledwie co druga wyspa ma swoją nazwę, tylko kilka wysepek jest 
zamieszkanych, a w niektórych znajdują się spektakularne jaskinie, które można 
zwiedzić. Zatoka Ha Long znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po 
zakwaterowaniu - posiłek składający się ze świeżych owoców morza. Następnie 
odwiedziny wysp Dinh Huong, Ga Choi, Dog i Sail oraz jaskini Sung Sot. Czas na kąpiel 
na plaży Titov. Nocleg oraz kolacja na pokładzie statku. 
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Dzień 4 /19.01 – czwartek (śniadanie, lunch) 
Powrót do Hanoi.  
 
Po śniadaniu podziwianie wschodu słońca nad zatoką Ha Long. W trakcie rejsu 
oglądanie, powstałych w wyniku procesów krasowych, wysp. Zmiana środka 
transportu na bambusowe łódki. Przekąski. Po posiłku powrót na ląd. Po południu 
przejazd do Hanoi.  
W drodze powrotnej wizyta w jednej z lokalnych wiosek by obejrzeć występy 
tradycyjnego Wodnego Teatru Lalek. Będzie to typowa wioska położona w delcie 
Rzeki Czerwonej, z tradycyjną architekturą, świątyniami oraz przyjaznymi ludźmi. 
Oprócz przedstawienia zwiedzanie grobowca mandaryna, który zapoczątkował teatr 
lalek w wiosce, odwiedziny jednego z lokalnych domów, będzie to też świetna okazja 
by porozmawiać z mieszkańcami i zobaczyć jak żyją (jest to niekomercyjne miejsce, z 
rzadka odwiedzane przez turystów. Opcjonalnie będzie można spotkać lokalnego 
bohatera, który zestrzelił podczas wojny kilka amerykańskich samolotów B52). 
Transfer do Hanoi. Zakwaterowanie w hotelu w Hanoi. Wieczorem czas wolny.  
 
Dzień 5 /20.01 – piątek (śniadanie, lunch i kolacja)  
Transfer do Hagiang.  
 
Śniadanie. Transfer z Hanoi do Hagiang, drogą wiodącą przez malownicze tereny 
północnego Wietnamu. Po drodze postoje na punktach widokowych oraz na lunch. 
Czas trwania przejazdu to około 7 godzin. Po przyjeździe do Hagiang zakwaterowanie 
w hotelu. Czas wolny.  
 
Dzień 6 /21.01 – sobota (śniadanie, lunch i kolacja)  
Plemiona górskie  
 
Śniadanie. Przejazd przez przełęcz Quan Ba do małych wspólnot zamieszkujących 
prowincję Yen Minh. Droga oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy, dla 
których warto jest zdobyć się na trudy podróży. Po drodze postój na lokalnym 
targowisku w Quyet Tien, następnie przejazd do Na Khe, skąd spacer w dół doliny, 
aby odwiedzić wioskę zamieszkałą przez Dao Lantien. Wizyta w wiosce jest świetną 
okazją, aby poznać kulturę tego plemienia oraz wietnamski szamanizm. Przejazd do 
Yen Minh na lunch. Po południu odwiedziny starej wioski zamieszkałej przez Białych 
Hmongów w Pho Cao. Następnie spotkanie z jedną z najrzadziej występujących grup 
etnicznych na północy - plemię LoLo. Po drodze postój na punkcie widokowym, 
dający możliwość zrobienia zdjęć głębokiej doliny, ze stoku Chin Khoanh („9 
zakrętów”) oraz obejrzenia pałacu Króla Hmongów. Transfer do Dong Van. 
 



3 
 

Dzień 57/22.01 – niedziela (śniadanie, lunch i kolacja)  
Lokalne targowiska 
 
Śniadanie. Rano odwiedziny niezwykle barwnego, lokalnego targowiska, znajdującego 
się w centrum miasta Dong Van (targ odbywa się raz w tygodniu). Następnie wjazd na 
górę Ma Pi Leng, skąd rozpościera się panorama na góry północnego Wietnamu. 
Kolejny punkt programu to Meovac, gdzie znajduje się największe targowisko w 
Wietnamie. Przejazd do YenMinh na lunch. Po południu zwiedzanie wioski Lung Tam, 
która słynie z ręcznego tkania lnu. Przejazd do Hagiang. Zakwaterowanie w domu 
należącym do plemienia Tay - wioska Me (czysta pościel, wspólna łazienka). Po 
zakwaterowaniu spacer po wiosce. Kolacja. Nocleg. 
 
Dzień 8/23.01 – poniedziałek (śniadanie, lunch)  
Transfer powrotny do Hanoi, przelot do Hue  
 
Śniadanie. Krótki spacer po wiosce. Transfer z Hagiang do Hanoi. Przelot do Hue. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Wieczorem czas wolny.  
 
Dzień 9 /24.01 – wtorek (śniadanie, lunch)  
Hue-Hoi An  
 
Po śniadaniu wycieczka łodzią po Perfumowanej Rzece. W trakcie wycieczki 
zwiedzanie Pagody Niebiańskiej Pani (Thien Mu), usytuowanej na brzegu rzeki. Jest to 
najstarsza pagoda w mieście. Następnie - Cesarskej Cytadeli, będącej największą 
atrakcją miasta. Jest to, dawna siedziba władców Hue. Stanowi duży kompleks 
budynków z pałacem cesarskim, zakazanym miastem, murami, bramami, świątyniami, 
muzeami oraz galeriami. Popołudniu transfer do Hoi An (około 140 km- 3 godziny 
jazdy). Przejazd przez przełęcz Hai Van oraz góry Marmurowe (wizyta w wiosce 
specjalizującej się w wyrobach z marmuru). Przyjazd do Hoi An późnym popołudniem. 
Hoi An jest jednym z najpiękniejszych wietnamskich miasteczek i wielką atrakcją 
turystyczną. Na każdym rogu można tu znaleźć wpływy wielu kultur (wietnamskiej, 
chińskiej oraz japońskiej). Uroda i wyjątkowy klimat starego miasta Hoi An zostały 
uhonorowane wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po przyjeździe do 
Hoi An, zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem czas na poczucie atmosfery panującej 
w starym mieście. 
 
 
Dzień 10/25.01 – środa (śniadanie, lunch)  
Zwiedzanie Hoi An 
 
Po śniadaniu przejazd do My Son (około 40 km od Hoi An), gdzie w VII wieku lud 
Czamów, zaczął budowę drewnianych wież. W późniejszym okresie zaczęto używać 
do tego procederu cegły i ciekawej zaprawy: żywicy roślinnej + zmielonego wapna 
oraz cegły. Wieże stoją do dzisiaj, czyli przetrwały ponad 1000 lat (co prawda 
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największa 24 metrowa zawaliła się kiedy 3 metry od niej spadła amerykańska 
bomba). Samo miejsce, jest przedsmakiem Angkoru Watu. Po przerwie na lunch, 
powrót do Hoi An i wizyta w historycznej części miasta, która w XVI wieku była 
jednym z najważniejszych portów na morzu Południowochińskim. Miasto nazywało 
się w tym czasie Hoi An Pho- „miasto bezpiecznego lądowania”. Osiedlali się tu 
przedstawiciele kupców chińskich, japońskich, a później również europejskich. 
Pozostał po nich unikalny układ miasta z tamtych czasów oraz domy i świątynie. Do 
najcenniejszych zabytków należy tzw. Most Japoński, zbudowany przez przybyszy z 
Japonii, jedyny na świecie kryty most ze świątynią buddyjską. Ponadto - zwiedzanie 
starego domu Tan Ky oraz tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych, z których słynęło 
kiedyś Hoi An. 
 
Dzień 11/26.01 –czwartek (śniadanie, lunch)  
 
Śniadanie. Po śniadaniu – udział w szkole gotowania. Rano spacer na lokalne 
targowisko, w celu zaopatrzenia się w produkty potrzebne do gotowania. Będzie to 
świetna okazja by nauczyć się przyrządzać kilka specjałów z kuchni wietnamskiej. 
Popołudniu czas wolny. Możliwość odpoczynku na plaży Cua Dai. Późnym 
popołudniem transfer na lotnisko. Przelot do Hanoi i oczekiwanie na wylot do Polski. 
 
wylot 27.01 o 00:10  
 
 
 
 
Cena zawiera:  

• przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa – Hanoi – Warszawa 

• lokalny transport – wycieczki, transfery zgodnie z programem 

• zakwaterowanie zgodnie z programem – hotele 3*: 

• 1 noc Hanoi - Bella View lub Medalion (3*) 
1 noc Hagiang - lokalny hotel (3*) 
1 noc Dong Van - lokalny hotel (3*) 
1 noc wioska Me - dom plemienia Tay  
1 noc Hue - Asia Hotel lub Duy Tan (3*) 
2 noce Hoi An - Lotus lub PhoHoi River Hotel (3*) 

•  wyżywienie – śniadania, posiłki jak zaznaczono w programie, pozostałe lunche i 
kolacje dodatkowo płatne (około 15 USD/posiłek) 

•  program zwiedzania 

•  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

• ubezpieczenie  

• opiekę pilota Lemur Travel na miejscu  

• lokalnych przewodników na miejscu podczas zwiedzania 
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Cena nie zawiera:  

• kosztu wizy – 180 PLN /os. płatne przy zakupie imprezy 

• opłat lotniskowych – ok. 850 PLN/os. 

• przelotów wewnętrznych w Wietnamie ok. 140 USD 

• kosztu pozostałych posiłków  

• napojów do posiłków 

•  zwyczajowych napiwków dla przewodników, kierowców, bagażowych. 

• innych świadczeń 
 
UWAGA! Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy przelotu. 

Ostateczna cena będzie podana po potwierdzeniu rezerwacji lotniczej. 
 

 
 
Wizy do Wietnamu 
 
Obywatele polscy zamierzający odwiedzić Wietnam obowiązani są mieć ważny 
dokument podróży oraz wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W 
zależności od celu wjazdu wydawane są wizy jednokrotne lub wielokrotne z okresem 
ważności do 12 miesięcy. O wizę do Wietnamu można ubiegać się w urzędach konsu-
larnych tego kraju. Otrzymanie jej na granicy państwa możliwe jest w przypadku 
przyjazdu na pogrzeb członka rodziny lub odwiedzin ciężko chorego członka rodziny, 
pod warunkiem że przyjazd nastąpił z kraju, w którym Wietnam nie ma placówki 
dyplomatycznej. Pozwolenie na pobyt wystawia Urząd Kontroli Ruchu Granicznego na 
przejściu granicznym. Może ono zostać cofnięte lub jego termin ważności może 
zostać skrócony w razie naruszenia prawa lub niezgodności faktycznego celu pobytu z 
deklarowanym. 
 
Wymagania: 
 
• paszport (ważny min. 6 miesięcy dłużej niż okres ważności wizy)  
• czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy  
• 1 x fotografia kolorowa  
• potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego  
• opłata konsularna: 
 
- 180 PLN - wiza na okres 14 dni 
- 200 PLN - wiza na okres 30 dni 
- 400 PLN - wiza na okres 3 miesięcy 
 


