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Kedves Utazó!
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer. Fő területünk Ázsia, annak is az a
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma már
Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási
ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással.
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a helyszínen
vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak minőségi)
honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról, hogy
kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést: http://www.azsia-utazas.hu
Ez az anyag Vietnámról és Kambodzsáról szól. Azokról az országokról, amelyek szerintünk a világ egyik
legszebb régiójához tartoznak. Uticélként pedig egész életre szóló élményeket nyújthatnak. Ehhez az élményhez
szeretnénk hozzájárulni szervezett útjainkkal is. Ugyanúgy trükkösen, mint a magánprogramoknál: Van egy
alap út - ebben a katalógusban a „Vietnám és Kambodzsa titkai”, ami már 9 főtől, a főszezonokban havonta
legalább egy-egy alkalommal indul. - Ezt egészíthetjük ki „előtte és utána” programblokkokkal és nyaralásokkal,
amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnám vagy Kambodzsa, de bármely országunk programjai
nyaralásai is beilleszthetők.
Jelenleg az alábbi országokban vannak magyar nyelven is elérhető útjaink, programjaink:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kambodzsa
Nepál
Tibet
Bhután
Laosz
Thaiföld
Mianmar (Burma)
Malajzia

•
•
•
•
•
•
•

Kína
Hong Kong
Japán
India
Nepál
Tibet
Bhután

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnámi és egyéb ázsiai
anyagaink, napra készen, itt találhatók:
http://www.kambodzsai.hu
http://www.vietnamiut.hu
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@azsia-utazas.hu
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VIK13 VIETNÁM ÉS KAMBODZSA KINCSEI - 18 NAP

Vietnámi és kambodzsai kulturális körútjaink nagyon különleges helyszínre, az Indokínai félsziget keleti és déli
partjain fekvő gyönyörű országokba viszik el utasainkat. Az utak programjai közt bőven természetjárás, kulturális
és történelmi kalandozás a régió 4800 éves történeti emlékeiben; egy kis elmerülés a buddhizmus és a hinduizmus
több ezer éves és ma is élő hagyományaiban; egy kis ismerkedés a hegyekben élő törzsek mindennapjaival és
sajátos kultúrájával.
Ezt a körutat évente többször, a főszezonban havonként is elindítjuk! Az utat a szokatlan rugalmasság teszi
különlegessé! A szokásos társasutak legnagyobb problémája program előre elrendeltsége, ami szinte minden
résztvevőnek kielégítetlenséget okoz. Egyéniségek vagyunk, egyéni igényekkel. Ezért mi egy rugalmas útitervű
utat ajánlunk most! Minden egyes helyen, ahol megszállunk van benne egy „alapozó”, információ átadó nap, de
a rá következő az mindig egy szabad választású nap. Lehet a körút napi programjain részt venni, saját programokat
is csinálni, de lehet – a csoportvezető legfrissebb információja segítségével – több mint 40 előre összeállított napi
programból is választani. Ezeknél a választásoknál lehet többletköltség, de ezt mindig azadott helyzet és a
csoportvezetővel történő egyeztetés határozza meg a helyszínen.
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MITŐL MÁS EZ AZ ÚT, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI KÖRÚT?
Ez az utunk is igazi „bennfentes”, kulturális út. Magyar csoportvezetőnk sem hagyományos értelemben vett
idegenvezető. Gyermekkora óta lelkes híve, kutatója Ázsia kultúrájának és történelmének. Buddhista szerzetes is
és Ázsiával foglalkozó kutató is. Igazán jól ismeri Vietnám kultúráját, történelmét és mai életét. Ezért aztán
biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre szóló élményt tudunk nyújtani Önnek az út során.
Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.
Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat sem. Ki
tudja hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen éppen
milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van otthon”
évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani az adott helyen, városban, vagy azon a napon
vagy estén. Önökkel lesz az út során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb
megoldás. Nyughatatlan emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele
tölteni a szabad estéket is.
Nem az üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire tervezzük
útjainkat. Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) szállásokat ajánlunk,
hanem a hely „hotspotjában”. Ott, ahonnan az este látnivalói könnyen elérhetők, illetve ahonnan a legszebb a
kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális építészet alkotása. A
katalógusban található utak során használt vietnámi szállodáink listája az alábbi:
Város

Hanoi
Halong öböl
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh City
Can Tho
Phnom Penh
Siem Reap

HOTEL

Thien Thai Hotel 3*+ (deluxe room)
Glory Cruise 3* (deluxe cabin)
Cherish Hotel 4* (deluxe room)
Than Binh Riverside Resort 4* (deluxe room)
Avanti Hotel 4* (deluxe room)
Ninh Kieu Riverside Hotel 4*(Deluxe room)
Queen Grand Boutique Hotel (Deluxe room)
Somadevi Angkor Hotel 4* (Standard room)

Néhány kép szállásainkról, ízelítőként.
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Beépített gasztro túra - mindenhol: Az út során reggeli és ebéd van a programban. Az út során “meglátogatott”
helyek konyhaművészetét elsősorban a különböző régiók jól elkülöníthető, különleges ízvilágú egyedi és sokszor
törzsi konyhái alkotják, amelyekre a szomszédos országok, különösen Kína és India konyhái is hatottak az elmúlt
évezredek során. Vietnámban ehhez jön még hozzá a francia uralom során megismert francia konyha különleges
világa. Az eredmény valami fantasztikus ízvilág. Ahogy végig megyünk a programokon, mindennap más és más
helyi konyhával ismertetjük meg vendégeinket. Íme néhány út közben készült kép Vietnám Gasztro menüiből. A
hegyi törzsek ételeitől a császári konyha remekeiig.

Az egyéni étkezési lehetőségek is természetesek nálunk. A gasztro program általában mindenkinek izgalmas
és elfogadható. Vannak azonban olyan vendégeink, akik valamilyen vallási, filozófiai, egészségügyi vagy éppen
élvezeti okból különleges étkezést szeretnének. Semmi gond, ha előre tudjuk az igényeket, akkor minden egyes
velünk elköltött étkezésnél ilyen különleges ételeket adunk. Az esti barangoláshoz pedig egy kártyát, amin az
aktuális bennszülöttek nyelvén is szerepel minden egyes kívánság.
2021-es délkeletázsiai útjaink azonban kicsit mások, mint a többi. Jelenleg az országok nagy része még
zárva van. Ahogy sorban kinyitnak, utunk is kiegészíthetővé válik. Mire elindulunk, reményeink szerint a
Himalája régió és Indokína többi országa is látogathatóvá válik. Ha ez megtörténik, ez az út kiegészíthetővé
válik az ezekbe az országokba szervezett programjainkkal is. Ráadásul: út közben is kiegészíthető lesz
bármelyikkel! Elegendő lesz szólni csoportvezetőnknek és Hanoi Irodánk máris elkezdi intézni a papírokat.
Tegyen hozzá pár napot az utazáshoz és nézze meg Ázsia egyéb csodáit is! Segítünk Önnek
összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott programot. Várjuk Önt az érkezéskor, végig
vezetjük Ázsia csodás helyein. Ezeket a programokat választhatja privát programként is a körút
kiegészítéseként úgy, hogy csatlakozik valamelyik szervezett kiscsoportos utunkhoz, vagy a
körút végén egyéni barangolásra indul. Látogassa meg Kambodzsa, Thaiföld, Laosz, Tibet,
Nepál, Bhután, India, Japán vagy Mianmar legszebb helyeit is velünk!
A másik ötlet: Induljon haza pár nappal később és pihenjen egy nagyot Vietnám legszebb
üdülőhelyein Helyi idegenvezetőink segítenek Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön
igényeire szabott ázsiai utazást és nyaralást.

Jelenlegi - és egyre bővülő - körút, helyi program és nyaralási csomagjaink
részletes anyagait itt találja meg:
http://www.Vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/
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A körút adatai:

Kiscsoportos (9-16 fő) kulturális és természetjáró körút Vietnámban és Kambodzsában a főszezonban ősztől
tavaszig, budapesti indulással és budapesti visszaérkezéssel, magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel.
Magán út rendelése lehetséges.
Zárt csoport: Egyedi árajánlat alapján magán út (zárt csoportos körút) is rendelhető magyar vagy angol nyelvű
vezetéssel, az utiterv változtatásának lehetőségével is.
Helyszíni csatlakozás: Lehetséges a csatlakozás a csoporthoz Hanoiban; a kambodzsai részhez Saigonban vagy
Phnom Penhben is.
Indulás napja Budapestről:
2021.: szeptember-október-november: harmadik péntek.
2022.: január-február-március: második péntek, szeptember-október-november: harmadik péntek
2023.: január-február-március: második péntek, szeptember-október-november: harmadik péntek
Utazás időtartama: 16/18 nap
Szállások az út során: 3-4 csillagos szállodák, szálloda hajó 2 ágyas elhelyezéssel. Egyágyas elhelyezés felárral
kérhető.
Csoport és idegenvezetés: A. A magyar körúton magyar nyelven. B. Az angol körúton angol nyelven.
Ellátás: az alapellátás félpanzió, több esetben vacsora program az út során. Különleges étkezés kérhető.

A program ára:

VIK13 – VIETNÁM ÉS KAMBODZSA KINCSEI – 17 nap, 2021-2022-2023 szeptember – április
Csoport méret - árak USD/fő - ben megadva
Az út specifikációja
4-8 fő
csoportos út (9-16 fő) egyágyas felár
Magyar csoportvezetéssel és idegenvezetéssel Kérjen árajánlatot!
$2250
320 USD
Angol csoportvezetéssel és idegenvezetéssel
Kérjen árajánlatot!
$1950
320 USD

A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA:
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza.
+ Privát, légkondicionált privát kisbuszos szállítás a körút során
+ Belső repülőjegyek
+ A programhoz tartozó belső repülőjegyek (max. 20 kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyász utasonként.)
+ Minden tevékenység és belépődíj a programterv szerint
+ idegenvezető a megrendelt nyelven az program során.
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora)
+ Ásványvíz a buszos utazások során.
A PROGRAMOK ÁRA NEM TARTALMAZZA:
- Nemzetközi repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezéséhez
- Személyes költségek
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül
- italfogyasztás az étkezéseknél
- Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások
- Vízum díjak
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban (az aktuális ajánlatban kalkulálásra
kerül)
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek 16 napra (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). Helyszínen fizetendő költség az érkezéskor,
- Italfogyasztás az étkezések során,
- További, az útitervben részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.
FIZETÉSI FELTÉTELEK:
- A teljes ár 30%-a program megrendelésekor (szerződéskötéskor) első részletként, beleértve a választott kiegészítések
költségét is. A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 40. napig. Az átutalási/ kp. befizetési költségek a befizetőt terhelik.
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A körút jellemzői, különlegességei:
Körutunk az egyik legjobb kulturális és természetközeli utazás Vietnámba és Kambodzsába, az országok
legérdekesebb városainak és vidékeinek mélyreható felfedezésére, természeti csodáik megismerésére.
Természetesen egy körútba minden nem fér és nem is férhet bele, de igyekszünk Vietnám és Kambodzsa legszebb
természeti szépségeit, történelmi városait és mindennapi életét legalább egy kicsit bemutatni utasainknak.
Vietnám és Kambodzsa főbb tájai és városai, amiket érintünk utazásunk során:
Hanoi, a felszálló sárkány városa: Amikor Egyiptom első piramisai még csak a helyi uralkodók pajzán
gondolatai voltak, a mai Hanoi területén épült fővárosban Vietnám
első dinasztiája, a Hung királyok uralkodtak. Ezért aztán Hanoi (és
Vietnám) történetét 5000 évesre becsülhetjük. Az aktuális hatalom
központja mindig a Vörös folyó deltavidékén volt. Ez a környék a
Vietnámi kultúra bölcsője. A mai város 1011-ben lett először főváros.
de citadellája már akkor is az i.sz. 128-ban épült vár falaira épült. Ma
már Vietnám második legnagyobb városa, kb. 8 millió lakossal.
Területe több, mint 4000 négyzetkilométer, de a Vörös folyó partján
fekvő belső kerületi, különösen a francia negyed, az ezeréves óváros,
a "harminchat utca" híres vidéke az igazi turista látványosság. A város
területén elszórt, gyakran ezeréves templomok, pagodák, a híres emberek tiszteletére épített szentélyek városa is
egyben. Nyüzsgő mindennapi élete igazi keleti nagyvárossá és igazán élhető hellyé teszi mindenki számára.
Könyékén rengeteg természeti és kulturális látványosság található, beleértve a mai napig fennmaradt és működő
farmvidéket, számtalan kézműves falvat, ősi városok romjait vagy akár az Illatos hegység számtalan pagodáját
is.
Ha Long, a leszálló sárkány öble: Kb. 500 millió évvel ezelőtt trópusi tenger borította a vidéket. Ez a
tengerfenék a Himalája keletkezését előidéző kataklizma idején
szárazra került és már vagy 20 millió év trópusi időjárása formálja
szorgalmasan. Az öböl ma kb. 3900 apró mészkősziget és szirt
"hazája". Ezek közül 1996-nak van neve. Ezért is hívják a 2000 sziget
öblének is. Csak kb. 40 szigeten élnek ma lakosok, de három nagy, és
mára már letűnt, kultúra is élt itt. A legősibb nyomok kb. 10.000
évesek. A több mint 1500 négyzetkilométert lefedő szigetvilág egy
része (több mint 500 négyzetkilométer) nemzeti park és a
világörökség része. Remek hely a több napos kirándulásokra. A
minden kényelemmel felszerelt kiránduló hajók mellett lehet önálló
kishajókat is bérelni és akár hetekig is barangolni, nyaralni a
szigetvilágban. A szigetek között úszó falvakban vagy hajó flottákon lakó halásztörzsek élete is izgalmas
látnivaló. Több csodálatos cseppkőbarlang is látogatható. A környéken vannak az ország legnagyobb
gyöngykagyló farmjai is. Cat Ba szigete is népszerű nyaralóhely.

VIK13 – Vietnám és Kambodzsa kincsei – kulturális körút 2021-2023 6. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@vietnamiut.hu
hq@kambodzsai.hu
www.vietnamiut.hu
www.kambodzsai.hu
Tel. (Viber): +36706239513

Ninh Binh – Trang An: Hanoitól dél-nyugat irányában fekszik. Varázsa abban rejlik, hogy a zöldellő táj
hegyekkel és felhőkkel csomagolja körbe magát. Az égbe magasodó
csúcsok, a buja rizsföldek, a harapható friss levegő és a smaragdzöld
erdő teszi ideális helyszínné a tájat arra, hogy közelebb kerüljünk a
természethez. Habár a hétköznapokon az őslakosok már nem viselik
tradicionális ruhájukat, azonban ősi kultúrájukat ápolják és életben
tartják. Festői tájaival megnyerő kultúrájával Ninh Binh egy kitűnő
uticél azoknak, akik maguk mögött akarják hagyni a szokványos
„kirándulások” unalmát, és fantasztikus lehetőség azok számára, akik
nyugodt, boldog napokat szeretnének eltölteni egy csodás természeti
környezetben.
Közép-Vietnám császárvárosa: Hue: Az egykori birodalmi főváros ma Közép-Vietnám egyik legfontosabb
ipari és kereskedelmi városa. Története valamikorra a 3. századra a mai
közép-Vietnámi vidéket uraló Champa királyság megalapításáig nyúlik
vissza. A tengertől kb. 10 kilométerre alapított kereskedelmi város, a
10. század végétől kezdve a Champa királyság végleges 16. századi
legyőzéséig fontos erősség volt. Ekkor szerepe lecsökkent, de
hamarosan ismét hatalmi központtá vált., A végül is a 18. század utolsó
éveiben a polgárháborút megnyerő Nguyen család központjaként. 1806
és 1945 között a Nguyen dinasztia, a Vietnámi Császárság, később a
francia Amman protektorátus fővárosa. Hosszú történelme során
rengeteg mai is látható emléket halmozott fel. Legfontosabb és
kihagyhatatlan látnivalói császári citadella és a Bíbor Város, a
környező hegyek között rejtőző iránysírok, a Thien Mu (Mennyei Hölgy) pagodája. A folyó északi partján fekvő
császárvárost övező óváros szintén remek látnivaló. Hosszú órákig lehet bolyongani a hagyományos Vietnámi
stílust a francia gyarmati építészet elemeivel egyesítő régi város utcáin, betérni egy-egy hagyományos kávéházba,
étterembe. A déli parti új város egyik központi negyede a "Külföldiek városrésze" estére sétáló negyeddé válik,
a járdákat ellepik az éttermek, cukrászdák, kávéházak elé kitett asztalok és székek.
Da Nang, Közép-Vietnám 2000 éves központja: Da Nang környéke már sok évezrede lakott. Itt voltak a
Champa királyság legjelentősebb fővárosai (Indrapura, Singapura) és
a chamok szent földje My Son is. A portugálok 15. századi
megjelenése óta nem csak Kína és Japán felé irányuló tengeri
kereskedelem városa, hanem az Indokínai félsziget és Európa közötti
kapcsolatok kapuja is. Ez különösen Kína és Japán befelé fordulása (az
1500-1600-as évek) óta jelentős a város történetében. Ma már Vietnám
negyedik legnagyobb városa, a Han folyó legjelentősebb folyami és
Közép-Vietnám egyik legfontosabb tengeri kikötője. Igazi,
dinamikusan fejlődő ázsiai típusú város. Környéke természeti és
kulturális kincsekben bővelkedik. A Ba Na Hills nemzeti park, My Son
szentélyei, a Márvány hegység barlangtemplomai és pagodái, a környező halász és kézműves falvak, a felhők
hágója mind-mind kihagyhatatlan látványosság. Végül, de nem utolsó sorban: Itt kezdődik Vietnám több mint
1500 km-es, dél felé húzódó tengerparti nyaralóövezete. A Da Nang - Hoi An öböl neve ma már: Ázsia Riviérája.
Da Nang-i része, a milliomos part, méltó a nevére.
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Vietnám ékszerdoboza, Hoi An: A kivételesen jó állapotban megmaradt magja kitűnő példája a 15- 19. századi
dél-kelet-ázsiai kereskedelmi városoknak. A kikötőknek. Az épületek
és az utcakép hűen tükrözik mind a Vietnámi, mind külföldi (a kínai,
japán, portugál) építészet elemeit, amelyek kombinációjából létrejött
ez az egyedülálló kulturális örökség. A hetedik század óta lakott
folyópart a Champa királyság egyik legfontosabb kínai és japán
kereskedők által lakott városává fejlődött az évszázadok során. Később
a
13-17.
század
során
Közép-Vietnám
legfontosabb
kereskedővárosává és kikötőjévé vált. "Szerencsére" a tengeri
kereskedelem monopóliumát aztán elvették tőle és ekkor a város szinte
belefagyott az időbe. A korábbi önálló kínai és japán kereskedelmi
központ összeforrt és egységes városközponttá alakult. Ma ez a világörökség részét képező óváros Vietnám igazi
ékszerdoboza. Mára már igazából Da Nang déli szatelit városává vált. A milliomos part tengerparti kivezető útján
haladva és a folyó partján délre fordulva percek alatt Hoi An közepére érhetünk. Ezért látványosságai sem
választható le Da Nang-étól. Minden, ami onnan elérhető, az innen is. Ami viszont különleges, az a tengerpart
Hoi An gyönyörű üdülő övezete a folyó déli partján kezdődik és jó 10 km-át halad déli irányban Kisebb-nagyobb
szállodák, tengerparti sétány és szórakozóhelyek találhatók itt. Megfizethetőbb, mint a milliomos part fullextrás
szállodacsodái.
My Son, a Champa királyság szent földje. A III. és a XV. század között a mai Közép-, és Dél-Vietnám területén
virágzott Champa. Ez a hely a több mint ezer évig virágzó hindu
alapokon álló kultúra szent földje, a mindennapi élettől elzárt szent
völgye. A több mint egy évezred során csodálatos szentély együttesek
épültek itt. A legrégebbi épület a II. századból való, a főszentély
folyamatosan épült a VII. és XI. század között. Ma már sajnos ezeknek
csak romjai maradtak, mert a vietnámi háború alatt egy szép napos
reggelen az amerikaiak lebombázták ezt a kulturális csodát. Ami
megmaradt, az viszont csodálatos. Érdemes egy délelőttöt eltölteni itt
és a történelmi park bejáratánál álló múzeumban is.
Saigon, a vörös selymesgyapotfa városa: Története a Khmer birodalom idejére nyúlik vissza. Az akkori
krónikák említik először Prey Nokort, mint halászfalut, a mai Saigon
helyén. A 17. században indult igazi fejlődésnek, amikor a délvidéket
elfoglaló Vietnam helyezte ide egyik közigazgatási székhelyét.
Fejlődése akkor indult meg és a mai napig tart. Régi kerületei a kínai
negyed, a franciák által épített belváros és a folyó partjai mentén
sorakozó egyéb kerületek jó pár napos látogatni valót biztosítanak.
Különösen híres trópusi parkjairól, szabadtéri sétálási és sportolási
lehetőségeiről. Éjszakai élete "gazdag", mindenki megtalálhatja a
magának valót sétáló utcái, szórakoztató negyedei vagy akár a belső
részek számtalan kis étterme, kávéháza vagy éppen bárja egyikében. A környékre tett kirándulások, a Cu Chi
alagút rendszer, a farmvidék, hajókirándulások, a közeli kézműves falvak, vagy akár a Vietnam középső és déli
vidékein hódító új vallás a Cao Dai furcsán érdekes templomai, a minden faluban feltűnő pagodák és gyakran
látható mecsetek is remek napi programokat tesznek lehetővé.
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A Mekong Delta vidéke: A világ harmadik legnagyobb folyója, a Vizek Anyja a délkelet-ázsiai civilizációkat
összekötő vízi országút a deltavidékre érve hét fő ágra, a Hét Nővérre
bomlik. Ezek a fő ágak és számtalan kisebb folyóág igazi trópusi
deltavidéket alakított ki. több ezer kisebb és pár száz nagyobb sziget
együttese alkotja a Mekong Delta csodálatos táját. A víz által
elválasztott szigeteken önálló termelési egységek, más-más termékre
szakosodott közösségek alakultak ki. A folyó ugyan szétválasztja őket,
de elválasztani egymástól képtelen! A Mekong, mint vízi országút köti
őket össze, hihetetlen hajó és csónakforgalom zajlik a vízen. A
távolsági szállítóhajók a tengertől egészen a Kambodzsa északi
határán lévő vízesésekig járnak, a helyi vízi forgalom minden egyes
szigetet és folyóparti települést elér. A folyóágak találkozásánál hatalmas vízi piacok, az egyes kis csatornák
mentén trópusi ültetvények, füvészkertek a hagyományos termékeket előállító manufaktúrák. téglagyárak és
faszénégetők sorakoznak. Ez a vidék Vietnam mezőgazdasági össztermékének 70%-t előállító "Paradicsom".
Felkeresése igazi bakancslistás programpont.
Can Tho, a Versek Folyójának városa: Csodálatos fekvése, a várost környező vidék zegzugos csatornákkal
szaggatott szigetvilága, a Mekong itteni szépsége rengeteg költeményt
ihletett az évszázadok során. Eredetileg ezekről nevezték el a ma már
majdnem Budapest méretű, a Mekong Delta szívében fekvő várost. Az
ide utazókat számos érdekes látványosság is várja. Ezek közül talán a
legmutatósabb a belvárosban, a folyó partján húzódó Ninh Kieu park
és promenád, ami a város éjszakai életének központja is. A másik
„must see” látványosság a város környékén található vízi piacok, a
csatornák mentén fekvő füvészkertek, gyümölcsösök, ültetvények és a
hagyományos termékeket előállító manufaktúrák világa.
Kambodzsa - Phnom Penh: A város a Tonle folyó bal partján fekszik, közvetlenül annak a Mekongba
csatlakozásánál. Hosszú története során többször volt a Khmer
birodalom fővárosa, de a közbenső időszakokban is fontos település
maradt. Ma ismét a Kambodzsai Királyság fővárosa, az uralkodó
székhelye. Mai formáját a francia uralom következetes városépítő
munkájának köszönheti. Phnom Penh a legszebb francia koloniális
stílusú város a hajdani Francia Indokína területén. Ehhez jön még a
sok egyéb, mai is üzemelő kambodzsai középület, a Királyi Palota, a
templomok és a Nemzeti Múzeum. A várost körülvevő csatornák,
folyók mentén lépten-nyomon feltűnnek az ezeréves múlt emlékei, a
hagyományos falusi élet települései, farmjai, kézműves települései.
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Kambodzsa – Siem Reap: Siem Reap ma már egy nyüzsgő város, tartományi székhely. Fantasztikus éjszakai
élete, régi piacai és khmer-francia stílusú belvárosa önmagában is
izgalmas uticél. „Igazi” látnivalója azonban Angkornak, az ezeréves
khmer birodalom fővárosának emlékei: Angkor Thom és Angkor Wat.
A két fő látványosság azonban csak kis része a lehetséges uticéloknak.
Az ősi Angkor körül, kb. 200km-es körben, számtalan, még ma is
dzsungellel borított templom, település és egyéb, a hajdani khmer
birodalmat idéző rom található. A természeti környezet is csodálatos.
Hegyvidékek, őserdők, kanyargó folyók, évszázadokkal ezelőtt épített
víztározók és megművelt területek váltják egymást. A Ton Le Sap tó
úszó falvai is megérnek egy hajókirándulást.
Kambodzsa – egy kis történelmi barangolás 2000 év titkai közt. Szomorú tapasztalatunk, hogy a több
indokínai országot is érintő körutak során az utasok, mire elérnek
Kambodzsába, már komoly templom mérgezésben szenvednek és tisztelet a kivételnek - már csak festői romokra és érthetetlen
magyarázatokra fognak emlékezni. Ezen a helyi magyarok „szakértő
idegenvezetései” sem sokat segítenek.
Teljesen érthető, hogy itt is lecsap a kultursokk, mert az alapvetően
Buddhista alapú országok után egy óra repülés és a hinduizmus 5000
éves hagyományai és vagy tízezer furcsa nevű istenség várja őket itt.
Ezen a problémán igyekszünk segíteni Kambodzsát is érintő kulturális
körútjaink során. Általában Vietnámból indulunk, ahol
idegenvezetőnk, már az észak-vietnámi rész során jó sok mindent
mesél a Buddhizmusról is. Közép-Vietnámba érve azonban a történet
megváltozik, mert itt terült el több mint ezerháromszáz éven át a
Csampa királyság, ami már egy szigorúan hindu alapokra épülő
különleges birodalom volt.
Innen „ugrunk át” Kambodzsába, a hajdani Khmer birodalom
területére. Ez is egy rövid, több mint 2000 éves történet. Fénykorában
A Csampa és Dai Viet királyságok kivételével az egész Indokínai
félszigetet uralta. Alapvetően hindu alapokon állt, de időnként az
uralmat a Buddhista szellemi irányzat vette át. Természetes tehát, hogy a megmaradt vallási épületek, templomok,
szentélyek mindkét szellemi irányzatot tükrözik.
Ebben az évezredes szellemi és kulturális káoszban nem könnyű eligazodni annak, aki csak pár hétre ugrik át
Európából ide. De! Kulturális körútjaink során komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy kellemes és izgalmas
történetekkel, mondákkal és néha kisebb történelem leckékkel készítsük fel utazóinkat a látnivalókra! Így egészen
biztosan nem csak néhány poros és mohos kőhalmot látnak majd, de megelevenednek előttük a hajdan ott nyüzsgő
élet mindennapjai, az uralkodók élete és az általuk gyakorolt vallási rítusok szertartásai is.
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Rövid útiprogramleírás:

1. nap: Indulás Budapestről, menetrend szerinti járattal (BUD-DXB-HAN)
2. nap: Megérkezés Hanoiba
3. nap: Egésznapos városnézés Hanoi-ban
4. nap: Ninh Binh – Hoa Lu - Tam Coc – Trang An
5. nap: Hanoi - Halong öböl hajókirándulás
6. nap: Halong öböl hajókirándulás – Den Do – Hoi An
7. nap: My Son - Hoi An
8. nap: Hoi An – Da Nang – Hue
9. nap: Hue - Ho Chi Minh City
10. nap: Cu Chi Alagutak - Ho Chi Minh City városnézés
11. nap: Ho Chi Minh – Ben Tre - Mekong Delta - Can Tho
12. nap: Can Tho – Cai Rang úszópiac - Ho Chi Minh City – Phnom Penh
13. nap: Phnom Penh, a Kambodzsai Királyság fővárosa
14. nap: Phnom Penh – Siem Reap – Ton Le Sap tó
15. nap: Siem Reap – Angkor Történelmi park
16. nap: Siem Reap – A Kulen hegy vidéke – Banteay Srey – Apsara este
17. nap: Siem Reap – városnézés - elutazás
18. nap: Visszaérkezés Budapestre
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Részletes programleírás:
1. nap: Indulás Budapestről, menetrend szerinti járattal
Budapestről velünk induló utasaink számára (lehetséges az úthoz csatlakozni Hanoiban is) az út a
3 órával a gép indulása előtt kezdődik a budapesti repülőtéren. Csoportvezetőnk fogadja az
indulókat, ellenőrzi az összes szükséges „utipapír” meglétét és rövid tájékoztatást is ad a
repülésről. Mindenki megkapja a személyre szóló információs anyagát, Ezután elindulunk Vietnám
felé.
Abban a pillanatban, ahogy gépünk kerekei elhagyják a
budapesti betont, utunk hivatalosan is megkezdődik. Először
Dubaiba repülünk, majd egy kényelmes és vásárolgatós
tranzit után tovább indulunk Hanoiba, a Felszálló Sárkány
földjére, Vietnám fővárosába.
A felszállás pillanatában csoportvezetőnk is szolgálatba
helyezi magát. Kérünk, ne kövesd a lankadtan ülő és
képernyőt bámuló átlag utazókat, hanem támadd le őt bátran!
Szívesen áll rendelkezésedre minden kérdésben, vagy csak egyszerűen mesél (és mesél, és mesél…)
Ázsia csodáiról.

2. nap: Megérkezés Hanoiba
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében Hanoi óvárosának
gyalogos megismerése, a 36 utca sok évszázados világának felderítése és közös vacsora. A vacsora után szabad
barangolás az óvárosban.
A repülőút fáradalmait érdemes egy kis pihenéssel feledtetni. Késő
délután a híres óváros, a „harminchat utca” néhány érdekes titkának
megismerése következik, természetesen gyalog. A III. század során
fallal körülvett kereskedő város a citadella és a folyópart között
helyezkedik el. Az egymást követő királyságok után 1010-ben nyerte
el végleges formáját és lett a 36 királyi dekrétummal biztosított céh
helye. Utcáinak nagy része még mindig X. században meghatározott
termékeket árusítja, de mindegyik neve az eredeti céh termékének
árusítási helye és nem egy utcanév. Nagyon izgalmas ezeken a régi
utcákon és az ezeket összekötő sikátorokban barangolni.
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Nem árt megismerkedni Vietnám konyhaművészetével, nem
mindennapi ételeivel sem, már az első este. Ezért a séta után javasolni
fogunk egy egészen különleges belvárosi éttermet. Vacsora után jó
program lehet Hanoi óvárosa éjszakai életének felderítése. Az óváros
Hanoi éjszakai életének központja, rengeteg vásárlási lehetőséggel és
látnivalóval. Szállodánk az óváros északi részén van, így egy jó kis
barangolást javaslunk az óvárosi negyed nyüzsgő utcáin.

Éppen szombat lesz, amikor Hanoiba érünk. Ez a minden héten
megrendezésre kerülő hétvégi éjszakai piac legforgalmasabb estéje és
éjszakája. Úgy szervezzük esti vezetett sétánkat, hogy a vacsora után
pont a vásár nyitására érjünk oda az éjszakai piac első sátraihoz. Az
utca két oldalán és az úttesten két sorban, több kilométer hosszan
sorakoznak a sátrak és elárusító helyek. Ez nem egy „thaiföldi
úszópiac” jellegű turista lenyúlda, tele műcuccokkal hanem a 8 milliós
város fiataljainak fő bevásárlóhelyei és hétvégi esti szórakozó
központja.

Szállodánk az óváros északi részén van, kapujától szinte egyenes út
vezet az esti piacon keresztül a város legszebb helyére. A barangolás
és vásárolgatás után, az este lezárására egy jó kis beszélgetést, a
repülőút fáradalmainak kipihenést egy kis kávéház vagy szabadtéri
étkezde teraszán.
A legszebb hely erre az esti zsibbadásra, amit csak javasolhatunk, a
Hoan Kiem tó partja. Éppen ide érünk ki a vásározás végén.

3. nap: Egész napos városnézés Hanoiban
Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb látnivalóihoz vezet. Ezekre a látnivalókra nem
csak mi vagyunk kíváncsiak, ráadásul vasárnap is lesz, amikor is a több mint 8 milliós város lakói a heti pihenő
napjukat töltik. Nem egy otthonülős társaság, ezért a program sorrendjét a helyszínen állítjuk össze, de biztos,
hogy mindent megnézünk, ami a programban szerepel. Az egész napos, sűrű program után jól fog esni egy szabad
és barangolós este Hanoiban.
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Mai, egész napos kirándulásunk Hanoi legszebb és legérdekesebb
látnivalóihoz vezet. Ezekre a látnivalókra nem csak mi vagyunk
kíváncsiak, ezért a sorrendet a helyszínen állítjuk össze, de biztos,
hogy mindent megnézünk.
Programunk egyik fő pontja kicsit politikainak tűnhet, de a helyszínen
ki fog derülni, hogy nem az. Megtekintjük a Ho Chi Minh Complex
épületeit, meglátogatjuk a Mauzóleumot és a régi császári palota
területén kialakított Elnöki Palota múzeummá alakított épületeit és
kertjét. Következő állomásunk az ezer éves Egypilléres Pagoda.
Délelőtti programunk következő állomása az Irodalom Temploma,
Vietnám legrégibb, Konfuciusnak szentelt egyeteme. Az 1070-ben
épített templom adott helyet a közoktatásnak is megnyitott Császári
Akadémiának több mint 600 éven keresztül.

Tovább megyünk Hanoi egyik legszebb és legnagyobb tava, a
Nyugati tó partjára. A tavat két részre osztó, ezer éve épül pallóhíd,
ma már töltés úttá vált. Középtájon csatlakozik be két kis sziget és a
rajtuk álló két ősrégi és csodaszép buddhista templom hidja.
Mi az izgalmasabbat, a 6. században épült híres Tran Quoc
Buddhista pagodát tekintjük meg. Ha szerencsénk van (szokott
lenni…) az egyik itt rendezett fesztivált vagy egy, a templom
környékén gyakran rendezett sárkányhajó versenyt is meg tudunk
majd tekinteni. Megebédelünk egy helyi, egészen különleges
étteremben. Azok számára, akik megrendelték a gasztro programot, az ebéd ingyenes.
Délutáni programunk több híres helyre is elvisz. Elsőként az
Etnológiai Múzeumot látogatjuk meg, ahol Vietnám 54 nemzetisége
- mai is élő – kultúrájának emlékeivel ismerkedünk meg. Különösen
érdekes a szabadtéri skanzen, ahol a törzsek jellemző építészetét és az
épületekben elhelyezett kiállításokat tekinthetjük meg.
Nem kell megijedni, ez nem lesz egy, a középiskolai kötelező
múzeumlátogatásokra emlékeztető valami. Csoportvezetőnk a
kellemes séta közben rengeteg, a látottakhoz kapcsolódó vietnámi
történetet, mondát és legendát fog mesélni. Ennyi azért kell majd a
további napok megalapozásához.
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Ezután egy kellemes séta következik az óvárosban, a „36 utca”
nevezetességei közt. Meglátogatjuk a Hang Be piac utcáinak
forgatagát, sétálunk Hanoi legkedveltebb pihenőhelye a Hoan Kiem
tó partján, betérünk a tó közepén lebegő i.sz. 600 körül alapított Ngoc
Son templomba is.
Itt is lesz pár érdekes történet és rege. Miért is hívják a tavat a
Visszaadott Kard Tavának? Mi köze van az egésznek a tóban élő
rengeteg teknőshöz, amelyek egyik 2.5 méteres példányát ki is
állították a templomban?

4. nap: Ninh Binh – Hoa Lu – Tam Coc – Trang An
Egész napos kirándulás Ninh Binh tartomány északi részébe, Hanoitól kicsit délre kb. 100 km távolságra. Utunk
a világörökség részét képező tartományban halad. Először a Hanoi környéki mezőgazdasági területeken haladunk
keresztül, majd befutunk Ninh Binh tartomány karsztos hegyvidékére. Itt lesznek szépen egymás után a
programok. Vietnám ősi fővárosa: Hoa Lu. A szárazföldi Halong öböl: Tam Coc. A sziklabarlangban fészkelő
szent hely: a Bich Dong Pagoda. Különleges ebéd a Füvészkertben. Az elárasztott grottó vidék vizeinek
barlangjai és rejtett templomai több, órás csónaktúrával: Trang An vízi mesevilága.
Délelőtti első megállónk Hoa Lu, az ősi főváros, a Dinh és Le
dinasztiák székhelye. Hoa Lu a Vietnámi királyság központja volt 10.
– 11. században. A kb. 3 km2 – es citadella területén számos érdekes
emlék található ebből az időszakból.
A két ma is zavartalanul „üzemelő” évezredes emléktemplom
fantasztikus épületegyüttesének és környékének felfedezése jó
betekintést nyújt Vietnám évezredes kultúrájába. Szintén érdekes az
ásatások területének fedett csarnoka a feltárt eredeti palota udvarral, a
feltárás során megtalált emlékek kiállításával.
Az ősi fővárosban tett séta után tovább indulunk a vidék belsejébe,
Tam Coc-ba, a szárazföldi Halong öböl grottó vidékére. A vidék
hegyei közt rejtőzködő különleges pagoda a Bich Dong lesz. Két
hatalmas sziklacsúcs közé szorítva, a folyó szintjén épült a pagoda fő
létesítménye. Innen jó pár gyönyörűen megfaragott lépcsősor vezet a
pagoda második szintjére, ami egy sziklaperemre épített szentély, a
Trung pagoda. Mögötte nyílik a szikla tetejéig felkúszó megszentelt
barlang. Végighaladva rajta, kilépünk a szikla csúcsára épült pagoda
komplexum, a Thuong területére. Itt található a szárazföldi Halong
legszebb kilátása a grottó vidék cukorsüveg alakú szikláival és
hegyeivel sűrűn teliszórt folyó völgyére és rizsföldjeire.
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Az ősi templomban tett séta és lépcső mászás után Tam Coc teleülésre
megyünk, mert már éppen ideje lesz egy jó kis ebédnek. Minden
programunkban, ha leírjuk, ha nem van egy kis Vietnámi konyha is.
Most sem megyünk a szokásos turista abrakoltató létesítmények
egyikébe sem. Kényelmesen megebédelünk Tam Coc egyik híres, a
helyi konyhát bemutató étteremben. Olyan hely ez, ahol Tam Coc
megismerésére érkező "bennszülöttek" is szívesen esznek, mert igazi,
helyi és remek minőségű az étel. Semmi különös, csak igazi Vietnámi
ételek megvarázsolva a francia konyha rafinált kiegészítéseivel.
Délutáni programunk a Trang An Nemzeti Park területének
csodálatos hegyei, folyói és barlangjai. Mindez, természetesen,
csónakon. Ez a terület az UNESCO világörökség része. Ráadásul
nagyon különleges. Ötvözi a természeti szépségeket a kulturális
örökséggel.
Sajnos, nem egy fél napos kirándulás az, ahol ezt a Vietnám laoszi
határa mentén több száz kilométer hosszan húzódó grottó vidéket
részletesebben be tudnánk mutatni. De kirándulásunk ennek egyik
legszebb részére vezet.
Ebéd után csónakba szállunk és több órás evezős csónakkirándulást
teszünk Trang An természeti és kulturális csodái közt a Ngo Dong
folyó által elárasztott vidéken. A mai kirándulás talán legérdekesebb
szakasza a folyami-barlangvidék.
A folyó utat tört magának a karsztvidék hegyei közt és remek
barlangokon, szurdokokon folyik keresztül és teljesen elárasztotta a
sziklák közötti vidéket is. Több száz négyzetkilométernyi
kristálytiszta vízfelület, sok évszázados, csak vízen keresztül elérhető
templomok és a sziklák talpához simuló tenyérnyi rizs parcellák is
színesítik a két órás csónakutat. Ez az a terület, ahová a a királyi udvar
költözött a támadó mongol hadak elől, és ahol megállították és elpusztították a támadókat. A harcot vezető
tábornok emléktemplomát is meglátogatjuk. Az itteni pihenő pont alkalmas lesz arra, hogy idegenvezetőnk
meséljen néhány, Vietnám történelméhez fűződő érdekes történetet is. a XIII. században A nap végén, a
kikötőből indulunk vissza Hanoiba.
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5. nap: Két napos hajókirándulás a Halong öbölben – első nap
Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat a Halong öböl felé. Az
út a Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein
keresztül vezet. Története is eléggé „sűrű”. Az első feltárt történelmi
emlékek 34.000 éves emberi jelenlétről tanúskodnak. két kőkorszaki
kultúra is virágzott itt évezredeken keresztül. A síkság és a folyó
torkolatvidéke az ázsiai mezőgazdasági kultúra egyik leghíresebb
bölcsője a Mekong medence tájai mellett.

kikötőjébe és hajóra szállunk.

Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban megérkezünk a
Halong öböl egyik új látványossága, a Tuan Chau üdülősziget
Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják ebédünket, miközben
a hajó elindul útjára, a szigetvilágba. Az ebéd után nem sokkal, már a
szigetek között hajózva, megkezdődik a délutáni program.

A hajó megáll egy kis szigetnél és barangolás következik a Halong
öböl egyik legszebb cseppkőbarlangjában, a Meglepetés (Surprise)
barlang cseppkő csodái közt. Egy kis fürdőzés következik a Titov
sziget homokstrandján. Vannak még további programok is: ilyen lehet
a gyöngyfarm, a kajakozás és az úszó falu meglátogatása. Ezeket a programokat az időjárástól és az
utasforgalomtól függően szokták belerakni vagy a délutáni, vagy a másnap reggeli programba. A délutáni
programról visszatérve már nincs más dolgunk, csak élvezni a szigetvilág látványát a napozó fedélzetről. Vacsora
után a bátrabbak kipróbálhatják a lámpás tintahal halászat izgalmait is.
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a szigetek közti egyik
csendes öbölben. Vacsora előtt a sétáló fedélzeten részt lehet venni
egy rövid főző tanfolyamán, „Edd meg, amit főztél!” befejezéssel.
Ezután szolgálják fel a vacsorát a hajó éttermében.
Vacsora után a napozó fedélzeti bár vár mindenkit remek koktélokkal
és egyéb kortyolni valókkal. Lehetőség van akár egy profi masszázst
is rendelni, ami igencsak kellemes levezetése lehet az egésznapos
nyüzsgésnek. Az éjszaka sötétje és a holdvilág, a körülöttünk lebegő
többi hajó fényei igencsak romantikus körítést biztosít az esti
pihenéshez. Az éjszakát a Halong - öbölben, a hajón töltjük.
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6. nap: Halong Öböl hajókirándulás – második nap – Hanoi – Hoi An
Kevés szebb dolog van a világon, mit a napfelkelte a Halong öbölben.
Javasoljuk a kicsit korai felkelést, a reggeli szellő frissességét és egy
kis mozgást a napozó fedélzeten. Nincs más reggeli feladat, csak
élvezni, ahogy a felkelő nap beteríti Halongot.
Kora reggel felszolgálják a reggelit, míg a hajó a csodálatos
sziklaalakzatok között elér a reggeli tengeri programok helyére. A
tényleges programot a kapitány határozza meg. A hajó kísérő csónakja
a fedélzeti ajtóhoz áll és aki csak akar beszáll. A többiek tovább
lazulhatnak a hajón. A program után a hajó visszaindul és lassan halad
a kikötő felé a Halong öböl szigetvilágán keresztül. Közben
felszolgálják az ebédet, ami igazából büfé jellegű és mindaddig bármit lehet fogyasztani, amíg a hajó meg nem
áll a kikötőben, vagy amíg bármi is marad a tálakon. Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba.
Következő állomásunk a Hanoi közelében fekvő, 1034-ben, a Ly
dinasztia által alapított Den Do emléktemplomegyüttes. Ez a méltán
híres, az első egységes vietnámi államot megalapító és a fővárost
Hanoiba áthelyező Ly dinasztia családi emléktemplom együttese, a
dinasztia 8 királyának templomaival, hatalmas park és mesterséges tó
együttessel.
Nem csak a királyoknak és a királyi ház egyéb tagjainak állítottak itt
emléket, de külön szentélyeket kaptak a katonai és polgári mandarin
rendek híres tagjai is. Ma ez a hely az ország több mint ezer éves
egységének szimbóluma is.
Visszaérkezve Hanoiba, az esti géppel elrepülünk következő
állomásunk, Hoi An felé. Da Nang-ba érkezésünk után egy nagyjából
egy órás buszos út vár ránk a városon keresztül Hoi An-ig. Azonban
ez az esti út sem unalmas. Nem véletlenül nevezik Vietnám harmadik
legnagyobb városát a fények városának. Megérkezés után
bejelentkezünk a folyóparti szállodába, közvetlenül az óváros mellet.
Hoi An városa utunk egyik legszebb állomása, Vietnám igazi
ékszerdoboza, a világörökség része. Ezért azt javasoljuk, senki se a
szálloda bárját látogassa szorgalmasan, hanem inkább: irány az óváros!
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7. nap: My Son – Hoi An óvárosa nappal és éjszaka
Délelőtti a Champa királyság megszentelt völgyének My Son-nak
emlékei közé indulunk. Az 1300 évig fejlődő és virágzó szent völgy
templomai és szentélyei a királyság szellemi központjaiként
funkcionáltak a Garuda csőrének formáját idéző és a hely
megszenteléséhez vezető hegyorom völgyében. A kirándulás során a
chamok történetének és kultúrájának emlékeit ismerhetjük meg és
részt vehetünk egy Apsara tánc bemutatón is.

Hoi An-ba visszatérve megebédelünk és egy kulturális sétát teszünk
az óvárosban. Könnyű ebéd után indulunk délutáni és esti
városnézésünkre Hoi An óvárosába, amely egy kivételesen jó
állapotban fennmaradt példája a 15- 19. századi dél-kelet-ázsiai
kereskedelmi kikötőknek, kínai és japán kereskedelmi kolóniáknak. A
12 fő különleges helyszín (házak, templomok, közösségi házak, piac)
mellett Vietnám ékszerdobozának nyüzsgésébe is belekóstolunk.

Az épületek és az utcakép hűen tükrözik mind a vietnámi, mind a
külföldi kultúrákat, amelyek kombinációjából létrejött ez az
egyedülálló örökség.
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8. nap: Hoi An – Hue
Reggeli után elutazunk Hue sok évszázados városába. Da Nang-ba
érve meglátogatjuk a Márvány Hegységet. Az Öt Elem hegységének
is gyakran nevezett márványkúpok barlangjainak és sziklaplatókon
álló templomainak, pagodáinak története jó pár ezer évet ível át.
A víz hegyének, a hegy lábától induló és a hegy csúcsáig felfutó
lépcsői és sziklaösvényei egy egységes szent úttá kötik össze a
barlangokat és szabadtéri templomokat, pagodákat. Található itt a III.
századból származó, Shiva tiszteletére emelt barlang oltár, szerzetei
sír, Buddha kert, sziklafaragvány és szent barlang és templom is.
Tovább indulunk Hue felé. A körülbelül 4 órás út áthalad Vietnám
néhány legcsodálatosabb és legegzotikusabb táján. Da Nang-on
áthaladva felkapaszkodunk a Ködhegység tetejére, megállunk a
Felhők és Tengerek kilátója felejthetetlen panorámájánál is. Tovább
indulva és a hegységből a Hue-i öbölbe leereszkedve megcsodáljuk
Lang Co homokpadra épült városkáját, tovább haladva a különleges
tájon, meglátogatjuk Közép-Vietnám egyik legszebb lagúna vidékét
egy kis friss osztrigáért. Az út végére érve belépünk Hue, az egykori,
és hajdani fényét még ma is megőrző, császárvárosába.
Délután egy barangolós túrát teszünk Császárvárosban, melynek
központja az uralkodók székhelye, a Citadella. Megnézzük a Thai
Hoa palota, 80 hatalmas faragott gerendával támogatott épületét, a
császárváros tágas csarnokait. Meglátogatjuk a Mandarinok Termét és
a helyet, ahol a tiltott Bíbor Város állt egykoron. Sajnos, közelmúlt
történelmi viharai komolyan megtépázták az egykor a Pekingi Tiltott
Várossal vetekedő palotát, de a felújítás folyamatos. A magas falakkal
elhatárolt palota együttes jó része már visszakapta régi fényét. Az
ágyasok kertje, a királyi olvasó terem, a színház, a tükörfolyosók, a
hajnalváró pavilon mind-mind a császári idők pompáját mutatja.
Szállodánk nem messze a folyóparti sétánytól, a „külföldiek
városrésze” főutcáján van, Hue esti szórakozó negyedének
központjában. Több utcányi körzetet zárnak le esténként az autó
forgalom elől és az a környék sétáló utcává és szórakozó negyeddé
változik. Az éttermek, kávézók előtt asztalok sorakoznak, az egyéb
üzletek választéka is kiköltözik a járdára. A folyópart kivilágított
sétányai, a számtalan bár, étterem és soha be nem záró üzlet, esti
csónakázás a Parfüm folyón is remek szórakozási lehetőséget nyújt.
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9. nap. Hue – Ho Chi Minh City
Reggeli után egy hajókázásra megyünk a romantikus Parfüm folyón.
Hue folyója nagyon szép, partjain a császári múlt gazdag
kereskedőinek házai mellett a francia időszak polgári villái
sorakoznak. Nevének történetét is elmeséljük, sőt, ha szerencsénk van,
a forrásvidék szantál erdeinek ágaiból is kapunk egy kis illatos
emlékeztetőt. „Sajnos, ez csak akkor érezhető, ha a csónakázás előtt
vagy egy héttel jó nagy vihar volt a hegyvidéken és magával sodorta a
frissen letépett szantál ágakat és leveleket. Ha nem, akkor csak
egyszerűen lélegzetelállítóan szép a folyó.
A csónakút végén érünk el az egyik folyókanyarultban, a víz partján
álló Mennyei Hölgy Pagodájához (Thien Mu Pagoda), a mai nap első
állomásához. A már több mint 400 éve itt álló és letisztult mahájána
stílusú építészetéről híres pagoda együttes Közép-Vietnám egyik
leghíresebb szent helye, ami egy árvák nevelésére szakosodott
templomi iskolát is üzemeltet. Keletkezésének története két
„szupererős” mondát is tartalmaz. Ezeket is elmeséljük a pagoda
kertjében sétálva. Arról is beszélünk, miért éppen a nepáli Lumbini
liget mása található a világ összes buddhista templomában.
Hue-t császársírok veszik körül, és a leghíresebbet meg is látogatjuk.
Folytatjuk utunkat a folyó mentén Minh Mang király sírhelye felé,
aki a Hue-i Nguyen dinasztia második császára volt és 1841-ig
uralkodott. Sírjának legjobb helyét 14 évi gondos keresgélés után
választották ki és 10000 katona építette 4 éven keresztül. A
hagyományos kínai palota elrendezés szerint épült, tágas udvarokkal,
kapukkal, templomokkal. szentélyekkel tagolt épület és park együttes
a Feng Shui elvei alapján épült és 40 csodálatos építményből áll.
Ebéd után tovább repülünk Sai Gon-ba, a selyemgyapotfa 15 millió
lakosú városába. Megérkezés után bejelentkezünk a szállodába. Estére
nem terveztünk fix programot, mert (tapasztalataink szerint) itt már
kell egy kis pihenés, szabadság mindenkinek…
Szállodánk a belvárosban, az esti kereskedelmi és szórakoztató
negyed közepén van és nem véletlenül. Este a belváros számos
lehetőségével ismerkedhetünk meg, hiszen tényleg csak pár lépés
bármi, ami a városban este csak érdekes lehet. A 15 milliós kisváros
igazán jól felkészült arra, hogy este is jól érezzük magunkat.

VIK13 – Vietnám és Kambodzsa kincsei – kulturális körút 2021-2023 21. Oldal

Yourdestination ASIA

hq@vietnamiut.hu
hq@kambodzsai.hu
www.vietnamiut.hu
www.kambodzsai.hu
Tel. (Viber): +36706239513

A rengeteg kis üzlet, a számos szórakozóhely, a parkok, plazák, az
éjszakai piacok és – egyszerűen minden kis utca és sikátor - remek
helyek. Minden kapható itt, ami csak elképzelhető. A kávéházak,
éttermek, utcai kifőzdék, a különböző „taligákon” árult és frissen
készített ételek választéka is lenyűgöző.
Aki a kicsit vadabb estére vágyik, annak a Bui Vien-nek, az éjszakai
élet központjának és a belváros sétáló utcájának, valamint a környék
izgalmas szolgáltatásokat és kalandokat ígérő sikátorainak éjszakai
életét javasoljuk közelebbről megvizsgálni.

10.nap: A Cu Chi alagutak - Ho Chi Minh City városnézés
Reggeli után meglátogatjuk a Cu Chi alagútrendszert. A majdnem
300 km hosszú és már az ötvenes évek közepétől fokozatosan kiépülő
alagútrendszer a Viet Kong fontos bázisát képezte a vietnami-amerika
háború során, de már a franciák elleni függetlenségi harcok során is
fontos szerepet játszott.
Külön érdekesség, hogy a földalatti erődrendszert soha nem sikerült
elfoglalni vagy elpusztítani. A több szintes földalatti járatokkal
összekötött termek igazi földalatti várost és erődrendszert alkotnak,
bunkerekkel, lakó és katonai létesítményekkel, raktárakkal,
kórházakkal, raktárakkal, fegyvergyárakkal.
A délután a „District One”, Ho Chi Minh City francia eredetű
belvárosának felfedezésével kezdődik. Az 1800-as évek végén a
franciák által 500.000 lakosra tervezett és Francia Indokína
közigazgatási központjaként létrehozott városmag igazi „kis Párizs”.
Gyarmati utcái, épületei, parkjai, a rengeteg fa és virág megidézi
Párizs belső kerületének látványát. Nem is véletlenül. Ugyanazok a
párizsi tervezőirodák álmodták meg, mint a mai Párizs belvárosának
utcáit. Itt olyan látványosságokat nézhetünk meg, mint a Notre Dame
Katedrális, vagy a központi Posta és elhaladunk a díszes Városháza
és az öreg Operaház mellett is.
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A nap zárásaként a kínai negyedet látogatjuk meg. Saigonban ez a
mondás járja: „Ha az első kerületben laksz, akkor gazdag vagy. Ha a
harmadikban, akkor biztosan kínai.”
A várost előszőr ie. 820-ban említik a kínai krónikák. hosszú
történelme során volt Kína és Khmer birodalom része, francia
közigazgatási központ, főváros. Ma Vietnám legnagyobb és talán
legjobban fejlődő városa és ipari-kereskedelmi székhelye. amióta csak
említik, megemlítik kínai lakosságát is. Kínai eredetű közössége több
millió fős és főleg a 3., 5., és 6. kerületben lakik.
A kínai népesség egyik legfontosabb szent helye a Thien Hau
templom, ami 1780-as felépítése óta folyamatosan a mindennapi élet
irányítója és legfőbb találkozóhelye a város kínai származású
lakosságának. Ez a templom délutáni programunk utolsóelőtti
színhelye.
Végig sétálunk az egymás mögött sorakozó udvarokon, egészen az égi
hölgy főszentéjéig. A séta során megismerhetjük a szemünk előtt
folyó szertartásokat, a falakon lévő különböző alkotásokat,
felajánlásokat. Talán az egyik legszebb iparművészeti alkotás a két
udvar tetejének peremén végigfutó porcelán fríz.

Utolsóként elugrunk az „igazi” kínai Binh Tay piacra Cho Lon
városrészben. Visszatérünk a szállodába, aztán… vár Saigon éjszakája.
Szállodánk nagyon jó helyen, a belváros szívében áll. Innen nem csak
a látványosságok, de az éjszakai élet „legjobb helyei” is könnyedén
elérhetők. Van, aki vásárolni akar; van, aki csak nézelődni, de van
olyan is, aki keményebben bele akar csapni a saigoni éjszakába.
Megszámlálhatatlan lehetőség van minderre. A legegyszerűbb, ha
megkérdezi csoportvezetőnket, biztosan megkap minden információt!

11.nap: Ho Chi Minh City– Mekong Delta - Can Tho
Reggeli után utazás a Mekong - folyó deltájához. a kilenc fő ágra
szakadó Mekong folyó vidékén keresztül, dél felé. Áthaladunk kilenc
sárkány vidéke és a bambuszok földje kis falvain, átkelünk a sokszor
60-70 méterre a víz fölé magasodó hidakon. Uticélunk a legszélesebb
folyóág szigetvilága, ahol változatlanul fennmaradt a hagyományos
delta életmód, a számtalan manufaktúrával, zöldség-gyümölcs és
virág termesztő gazdasággal, és kézműves termék készítő
manufaktúrával.
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Útközben megállunk és megnézzük a tartomány egyik legjelentősebb,
de mindenképp legszebb buddhista szent helyét a Vinh Trang Pagodát.
A két hektáros kert közepén fekvő főtemplom évszázadok óta szent
hely, sok híres buddhista szoborral és emlékkel. A templomkert
trópusi virágokkal borított sétányai, gazdagon termő gyümölcsfái, a
hatalmas szabadtéri Buddha ábrázolások különleges élményt
nyújtanak.

Vhin Longba érkezve csónakba szállunk és megkezdjük
barangolásunkat a folyón. Elsőként megtekintünk egy halászfalut
majd végig hajózunk a főágban fekvő 4 nagy sziget, a vietnami
mitológia szent állatairól elnevezett Sárkány, Főnix, Egyszarvú és
Teknős sziget partjai mentén. Átkelve a folyón behajózunk kisebb
szigeteket összekötő kókuszpálmás, zegzugos csatornarendszerbe,
hogy megfigyelhessük a helyiek folyó gazdag partjaira alapozott
életét. Először a Vam Xep csatorna mentén haladunk. majd
megérkezünk Quoi An-ba, a kókusz faluba.

Itt meglátogatunk egy méhészetet, majd megfigyelhetjük a kókusz
feldolgozás és használati tárgy készítés évszázados fogásait. Meg is
pihenünk egy jó mézes zöld tea mellett és megkóstolunk sokféle
frissen termett trópusi gyümölcsöt is. Pihenés közben tradicionális
zenekar játszik nekünk és meghallgathatunk néhány különleges
népdalt is.

Keskeny evezős csónakba szállva tovább haladunk az egyre
keskenyebb csatornák mentén amíg vissza nem érünk várakozó
nagyobb hajónkhoz. A városba visszaérve átszállunk autónkba és
elindulunk Can Tho-ba vezető utunkra.
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A hajótúra után Can Tho - ba, a deltavidék fővárosába indulunk. Can
Tho-ba érkezve, meglátogatjuk a koloniális stílust a hagyományos
vietnami építészettel vegyítő Binh Thuy rezidenciát. A ház ikonikus
emléke a régi Saigonnak, a gazdag vietnami kereskedő családok
mindennapi életének. A ház ma is a család birtokában van már 14
generáció óta. A központi épületet tekinthetjük meg és járhatjuk is be,
ami a hagyományos vietnami belső építészet gazdagon faragott és
gyöngyház intarziákkal díszített remekműve. Innen indulunk tovább
a szállodába.
Hotelünk a város legszebb helyén a Ninh Kieu rakparton, a folyóparti
sétáló promenádon, a szórakoztató negyed központjában lesz.
A sok étterem, az éjszakai piac, az esti szabadtéri vacsorapiac, egy kis
barangolás a folyópart sétányain, vagy a város főutcájának luxus
üzleteiben, plázáiban egészen jó kis esti szórakozást nyújt. Az éjszakát
Can Tho-ban töltjük.

12.nap: Can Tho – úszópiacok és csatorna túrák – Ho Chi Minh City – Phnom Penh
A mai délelőtt a Mekong igazi életéről szól. Kora reggel indulunk
hajós barangolásunkra a Mekong folyón és a szigeteket összekötő ki
csatornákon. Reggel 6:30.: A folyóparton csónakba szállunk, hogy
meglátogathassuk Cai Rang úszópiac forgatagát, ahol lehorgonyzott
kereskedő hajók százai állnak, hogy friss gyümölcseiket és
zöldségeiket áruba bocsátsák.
A „nagykereskedelmi boltok” közt vásárlók és anyagbeszerzést végző
„kiskereskedők” csónakjai nyüzsögnek és alkusznak a portékára.
Gondosan végig hajózunk a piacon oda és vissza, majd a végén kikötünk egy kereskedő hajó mellett és a fedélzetre
szállunk. Remek fényképeket lehet készíteni a hajók forgatagáról és meg is kóstolhatunk valami friss és finom
gyümölcsöt. Innen indulunk tovább a következő piacra.
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Tovább hajózva Cai Rang-ból elérjük következő állomásunkat a
Phong Dien úszópiacot. Míg Cai Rang a nagykereskedelem helye,
addig Phong Dien a Mekong legnyüzsgősebb és legszínesebb termelői
és kiskereskedelmi piaca. Az áruikat ajánlgató „őstermelők” és a néha
akár 100 km távolságból is érkező kiskereskedők csónakjainak százai
lebegnek festői tömegben a vízen. Közöttük barangolnak a vásárlók
csónakjai.

Tovább hajózunk és bevetjük magunkat a keskeny csatornák
szövevényébe. Először Rau Ram-nál szállunk partra és teszünk
gyalogsétát a falun keresztül. Ez egy igazi, működő Mekong parti falu,
tele a mindennapi élet nyüzsgésével. Meglátogatunk egy rizspapír
(rizstészta) készítő családot is, ahol az évszázados hagyományok
alapján kézzel készül és a napon szárad a rizstészta.
Innen hajózunk tovább egy másik szűk csatorna hosszán, élvezve a táj
szépségeit és felfedezve a csatorna partján zajló élet érdekes pillanatait.
A sok hajózás után ránk fog férni egy kis zöld tea és sok-sok friss
gyümölcs. Programunk következő pontja ezért egy remek trópusi
gyümölcsöskert számtalan „véletlenül éppen termő” trópusi
gyümölccsel, halastóval. Végig sétálunk a kerten, megismerkedhetünk
a különböző gyümölcsfajták termesztésének trükkjeivel. A séta végén
jön a beigért zöld tea és gyümölcs kóstoló.

Ismét hajóra szállunk és visszaindulunk Can Tho-ba a Mekongon. Itt
autóba szállunk és visszatérünk Ho Chi Minh Citybe. Természetesen
meg is állunk útközben egy kellemes ebédre és ebéd utáni lazulásra a
Mekong Delta legjobb országúti pihenőjében, a Mekong Rest Stop-ban.
Nem csak a búcsúebég lesz nagyon finom, de a sokszoros nemzetközi
győztes park is felejthetetlen élményt nyújt.

csúcsforgalmába.

Délután érünk vissza HSMC nemzetközi repülőtérre, ami (ma már) a
város közepén van, ezért utolsó vietnámi „programként” bele vetjük
magunkat a 15 millió lakos és 9.5 millió motorkerékpár délutáni
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FIGYELEM! KÜLÖNLEGES CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG!
Azok számára, akik „csak” Kambodzsa titkaira kíváncsiak, lehetősség van csatlakozni a körút kambodzsai
részéhez is! Ezt ezen a napon délután, a saigoni reptéren, a gép indulása előtt, vagy a Phnom Penh-i reptéren, a
gép érkezésekor tehetik meg. Számukra külön költség kalkulációt készítünk. Ezért ehhez a lehetőséghez külön
ajánlatkérés szükséges!
Innen Phnom Penh-be repülünk. Bejelentkezünk a szállodába. Az este
szabad, de sok érdekes fakultatív programból válaszhat a helyszínen.
Javasoljuk a város esti szórakoztató központját, a folyó parti sétányt.
Kilométer hosszan sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak,
boltok és bárok. A sétányra kifutó, a folyópartra merőleges kis utcák
minden méterén valamilyen bolt, szolgáltatás működik.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elvegyülés a sétány
forgatagában kellemes esti lazulást biztosít.

13. nap: Phnom Penh városa, a Kambodzsai királyság fővárosa
Reggeli után délelőtti városnéző séta Phnom Penhben, a város
legfontosabb látnivalóját érintve. A hangulatos francia gyarmati
időkből itt maradt Bauhaus épületek között és a Mekong parton
sétálunk.
Érintünk több templomot és piacot is. A főbb, meglátogatott helyek:
A Függetlenségi Emlékmű, a Királyi Palota és az Ezüst Pagoda, a
világ legnagyobb khmer építészeti gyűjteményének helyt adó
Nemzeti múzeum, a Wat Phnom, a város névadója lesznek. A séta
közben meg is ebédelünk egy folyóparti étteremben.
Délután hajós kirándulás a város folyóin. A program érinti a város
két folyóját a Sap folyót és a Mekongot is. A hajózás során
megtekintjük a város legszebb, a folyók partján sorakozó épületeit a
vízről, majd kihajózunk a Mekongra. Klasszikus vízi falú a túlparton,
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét.
Majd felfelé hajózva elérkezünk Prek Bongkong faluba, ahol
kiszállunk. Itt a nagy pagoda és egy selyemhernyó farm megtekintése
a program. Visszahajózáskor megnézzük a naplementét a vízről.
Visszatérünk a városba. Esti programunk az éjszakai piac
meglátogatása lesz.
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A szervezett program utánra javasoljuk a város esti szórakoztató
központját, a folyó parti sétányt. Kilométer hosszan sorakoznak
egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok. A sétányra
kifutó, a folyópartra merőleges kis utcák minden méterén valamilyen
bolt, szolgáltatás működik.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elvegyülés a sétány
forgatagában kellemes esti lazulást biztosít.

14.nap: Phnom Penh Siem Reap – Nemzeti Múzeum- Ton Le Sap tó
Reggeli után kijelentkezünk és elindulunk a repülőtérre. A délelőtti
járattal Siem Reap-be repülünk. Körútjainkon mindenhol (ahol csak
lehet…) a belső repülőjáratokat használjuk, az utazási irodák
„költségtakarékos”, de az utasoktól nagyon gyakran egész napokat
elrabló buszos transzferek helyett. Különösen igaz ez Kambodzsára.
Ezzel a reggeli repüléssel egy nagyon gazdag napi programot tudunk
nyújtani Kambodzsa egyik legizgalmasabb helyén, Siem Reap-ben is.
Egy egész napos zötykölődés lecserélünk egy sokkal hasznosabb és
izgalmasabb látogatásra.

A múzeum csodálatosan és nagyon részletesen ismerteti a Khmer
civilizáció történetét, lakóinak mindennapi életét és a teljes történetet
alapvetően meghatározó hindu mitológia és az azzal szorosan
összefonódó Buddhizmus legfontosabb elemeit, személyiségeit.
mindezt 14 tematikus kiállítással, könnyedén összerakott
bemutatókkal. Több mint két hét utazás után kellemes pihenőt is jelent
ez a látogatás, mielőtt belevetnénk magunkat a szabadtéri történelmi
emlékparkok világába. Idegenvezetőnk is itt zárja le a kulturális
előkészítést, amit még valahol Hue magasságában kezdett meg. Úgy
hisszük, hogy így a kambodzsai látogatás nem csak egy fél évezreddel
ezelőtt a dzsungelbe temetett romhalom megtekintése lehet, hanem
sok-sok érdekes és Ázsia lakóinak életét döntő módon meghatározó “Ázsiai civilizáció” mélyére is bepillantást
nyerhet az utazó.
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Következő programként Kiautózunk a tóhoz. Útközben megállunk egy
étkezési célokra termesztett lótusz virág ültetvénynél is. Pazar fotók
készíthetők. A tóhoz megérkezve kihajózunk, közben megnézzük a
vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal. Bepillantást nyerünk
egy különleges életmód mindennapjaiba. A tavon kiszállunk egy
étterem / ajándékbolt / kilátó funkciókkal ellátott platformon. Itt
kávézunk, uzsonnázunk. Megnézzük a krokodilokat, érkeznek az
úszópiacszerű csónakok, amikről például sült banánt vagy egyéb
egyszerű ételeket is lehet vásárolni. Itt megvárjuk a naplementét.
Visszatérés a szállodába, utána szabadprogram.
Javasoljuk a város esti szórakoztató központjait. Elsőként az éjszakai
piac meglátogatását javasoljuk. A sok száz bódé, sátor, az elvegyülés
a sétáló és vásárolgató tömegben kellemes levezetés lehet a
megérkezés után.
Következő állomásként a leghíresebb szórakoztató negyed, a Pub
Street következhet. A zegzugos utcákon kilométer hosszan
sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elmerülés az éjszakai élet
forgatagában kellemes bevezető lehet a Siem Reap-i programhoz.

15.nap: Egész napos Angkor látogatás
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Történelmi Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a két leghíresebb látnivalóját
Angkor Thom-ot és AngoR Wat-ot meg tudjuk nézni. Az egész napos
látogatás Angkor egyik csodálatos látványával, a naplementével
végződik.
Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer területű,
csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi várost
mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük, végig sétálunk
az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100 méter széles
várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el az építtető
király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve a következő
állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több emeletes és sok
tornyú templom komplexum, melyet a hindu mitológia köbe faragott
istenei és történetei borítanak.
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Haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől elzárt
királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs pontja" a
győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között helyezkedik el az
elefántok terasza és a Leprás király terasza. Rengeteg, a hajdanvolt
város mindennapi életét is bemutató történet szól ezekről a helyekről.
Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésére is.
Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: Angkor Wat.
A világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter széles
területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális alapokon
nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig terjeszkedő
birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának dicsőítésére csak
megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi, minden egyes
tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a szépséget és az
igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.

Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.

Ez egy igazán fárasztó nap volt, ezért a végére egy kis pihenőt,
üldögélést és nézelődést tettünk. Ez az Angkor naplemente, a minden
nap más és mindennap csodálatos látvány. Egész napos kirándulásunk
végén ezt szemléljük meg vagy a Phnom Bakheng templomdomb
tetejéről, vagy a Srah Srang, a királyi fürdő partjáról. Ezután
visszatérünk a szállodába. Este szabadprogram.
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16. nap: Siem Reap – a Kulen hegy vidéke – Banteay Srei – Apsara vacsora program
Siem Reapból indulva egy bő 150km-es, egész napos túrát teszünk a
Kulen hegyre. A várostól kb. 1,5 órás autózással jutunk el a hegyhez.
Először megtekintjük a XVI. századi sziklatemplomot. Itt lehetőség
van áldást kérni.
Utána megtekintjük a faragott patakmedret. Végül egy hatalmas
vízesésben való fürdésre van lehetőség. A vízesésben fürdésnél
lehetőség van korrekt átöltözésre és csomagmegőrzésre zárható
ládákban. Javasoljuk, hogy a fürdéshez a fürdőruhán túl egy erre a célra alkalmas pólót is célszerű viselni. A
helyiek számára még nem egyértelműen elfogadott a bikini és ha nem akarja, hogy esetleg zavaróan bámuló
szemek kövessék végig, akkor érdemes pólót is viselni.

Ebéd után ellátogatunk egy fákkal benőtt, eredeti állapotában látható
Angkor templomhoz a Beng Mealea-hoz. Hangulatos és felemelő
élmény az óriás fák által benőtt épületekben / épületek között sétálni.
Kiváló fotótéma.

Hazafelé meglátogatjuk Banteay Srei gyönyörű vidéki templomát. A
kicsi, de talán leggyönyörűbben faragott templomegyüttes Siem Reapben. A rózsaszín homokkőből épült templom minden fala csodálatosan
faragott képekkel, ábrázolásokkal tiszteleg a női szépség, a világot
megteremtő erő előtt.
Nehéz ennek a templomnak könnyed báját és szépségét leírni. Ezt látni
kell. Innen indulunk tovább a délelőtti program kezdetéhez.
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Esti programunk egy Apsara vacsoraest. Az Apsarák, a felhők és
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni lények
voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari
táncosnők adták elő (és adják elő ma is) az Apsara táncokat. Ez a
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy
színpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból.

17. nap: Siem Reap városnézés - elutazás
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. Reggeli után szabad, sétálósbevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a tovább
utazás időpontjától függ. Mire ide elérünk, idegenvezetőnk biztosan
tud ajánlani programokat erre a délelőttre - délutánra. Mindenkinek a
saját kívánságai szerint.
Van is miből válogatni, mert Siem Reap és közvetlen környéke
rengeteg érdekes látnivalóval rendelkezik.

Amit mi ajánlunk, és ahova idegenvezetőnk szívesen el is viszi Önt,
az egy barangolós városnézés. Végig megyünk a város legérdekesebb
részein, kis utcáin, templomain és piacain. Meglátogatjuk az Artisan
D’Angkor bemutató telepét, ahol minden, a környéken végzett
kézműves munkát bemutatnak a kőfaragástól a textilkészítésig. Nincs
kötelező vásárlás vagy bármilyen egyéb negatív felhang. A
műhelyekben csak a munkafázisokat lehet megnézni. Eredeti
kézműves, minőségi termékeket a látogatás végén a mintaboltban lehet
megvenni. A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás
Budapestre.
Szervezett programunk itt véget ér, DE…
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Ide, a program végére lehet illeszteni egy jó kis egyéni nyaralást is! A nyári út időpontja miatt
Vietnám legszebb üdülőhelyei és körzetei teljes gőzzel üzemelnek. Rengeteg olyan
üdülőhely van már Vietnámban, amit jó szívvel ajánlhatunk mindenkinek. Sok olyan is van
már, ami nagyon jó, de egyelőre (és szerencsére) még kevesen ismerik.

18.nap: Visszaérkezés Budapestre

Gépünk 11.45-kor érkezik Budapestre. Ha visszaérkezésünk napján
még mindig lesznek érvényben covidos teszt előírások
Magyarországon, akkor azoknak az utasainknak, akik előre jelezték
ezt az igényt, érkezési PCR teszt regisztrációt is biztosítunk a
repülőtéri teszteléshez.
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ÁRAK, VOUCHEREK, INDULÁSI IDŐPONTOK – COVID IDEJÉN

A YOURDESTINATION UTAZÁSI VOUCHER
A 2020-as év elejéig már több száz utasunk már befizetett 2020. évi útja ragadt bele a kitörő és mindenen
eluralkodó világtébolyba. Eredetileg számukra dolgoztuk ki az értékálló Yourdestination Utazási Voucher
programot. De… Még ma sem látható, mikor és hogyan lesz vége ennek az őrületnek. Megjósolhatatlan, hogy
mikor és melyik ország, légitársaság vagy utazási biztosító bolondul meg hirtelen, egyik napról a másikra. Ezért
aztán úgy döntöttünk, legalább is a világtéboly lenyugvásáig, hogy minden egyes utazási szerződésünk mellé jár
értéktartó utazási voucher is. A voucher bevezetésével útjaink rendkívül rugalmassá és pénzügyileg is
biztonságossá váltak az alábbi tulajdonságok miatt:
-

-

-

Az eredeti szerződés indulási időpontjának vis-major okból történő csúszása vagy az út esetleges
meghiúsulása esetén: a befizetett összeg az eredeti út programjára új időpontban, vagy bármely
más Yourdestination útra vagy programra egyösszegben felhasználható. A kiadott voucher
értéktartó és visszavonásáig vagy felhasználásáig érvényes.
Minden Yourdestination utazási szerződés beutaztatási szerződés, az odautazás és a visszautazás
nemzetközi repjegyei leválasztásra kerülnek és rajtunk keresztül kizárólag rugalmas jegyek
vásárolhatók a továbbiakban.
A Yourdestination Utazási Voucher átruházható, a voucher értékében az új utas vagy utas csoport
a voucher teljes értéket egyösszegben bármely Yourdestination útra vagy programra
felhasználhatja.

Ez a megoldás igazán nagy biztonságot nyújt utasainknak. Sem az utazás, sem a befizetett utazási költség nem
vész el. Egy másik lehetőség a részben vagy teljesen más út választása is. Ha el kell halasztani az indulást valami
miatt, előfordulhat, hogy az eredeti utiterv már nem a legoptimálisabb. Például: A „nyári kalandozások
Vietnámban” egy igazi júliusi-augusztusi program. Ősszel vagy télen már a fele sem marad az eredeti
látnivalóknak. Viszont a „Vietnám kincsei és népei” a szeptember végétől november közepéig tartó időszakban a
legszebb. A voucherrel minden további nélkül át lehet nevezni az adott időszakban legjobb lehetőségre.
A HELYI (ÉS A COVID) PROBLÉMÁK KEZELÉSE
A „mi már itt vagyunk otthon” nem csak egy jól hangzó mottó, hanem egy szigorú tény is egyben. Minden
egyes utunkat és programunkat a helyszínen lévő desztinációs irodánk irányít és kezel, a nap 24 órájában. Ezért
nem fordulhat elő, hogy vasárnap hajnalban egy 10.000 km-re lévő utazási iroda hotline vonalát kelljen hívni
bármilyen probléma esetén. Ráadásul úgy sem tudnak intézkedni.
Mi ott vagyunk a helyi irodában és mindig van magyarul is jól beszélő kisérőnk a kedves utassal. Ha gyógyszerre,
orvosra, kórházra lenne szükség, vagy éppen lezárnak valamit a COVID miatt, át kell szervezni az utazást,
módosítani a repjegyeket, villámgyors tesztet kell beszerezni a tovább utazáshoz (végtelenül sorolhatnánk az
utasra lecsapó helyi problémákat), mi ott vagyunk és nem a Föld túloldalán.
Ugyanez a mottó teszi lehetővé, hogy privát (egyéni vagy zárt csoportos) útjaink során csak az adott napi szállás
legyen fix. Minden más az utazók pillanatnyi igényei és ötletei, az aznapi helyi időjárás, a száz számra található
helyi fesztiválok, érdekes kiállítások, sport és kulturális események alapján szervezhető. Ennél rugalmasabb, de
a világ másik felén mászkáló körút vagy programot igazán nehéz lenne elképzelni.
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AZ ÁRKÉPZÉS, A SZERZŐDÉS ÉS GARANCIÁI
A „mi már itt vagyunk otthon” ténye garanciát nyújt arra is, hogy mindig a lehető legjobb árakat adjuk egy
konkrét úthoz. És persze azt is, hogy már az ajánlati ár is szerződéses ár legyen és az később se változzon. Nem
szedünk be jelentkezési díjakat, előlegnek látszó foglalókat. A részletes, és a teljes bontású utitervet tartalmazó
ajánlat az utazási szerződés része. Nincs helyszínen fizetendő fekete pénz csak szerződés és számla. A számlából
is csak kettő: első részlet a szerződéskötéshez és még egy az indulás előtt: a végszámla.
A befizetések magyarországi kedvezményezett bankszámlára történnek. Ha a magyar banknak jók vagyunk,
akkor valószínűleg létezünk is.
Egy belső ár azonban változhat az idők során. Nem tudjuk megjósolni, mi történhet egy szállodával. Különösen
most, ezekben a COVID kavargatásos, zavaros időkben. De ez a mi problémánk marad, hacsak el nem fogynak a
jó minőségű csere szállodák (egy adott helyen és napon). Ha magasabb kategóriára és ezzel árra kell váltanunk,
akkor jelezzük. Semmi más nem tud változni az USD-ben kalkulált szerződéseink teljesítése során.
A mostanában uralkodó tébolyos idők miatt kérjük: árlistáinkban, katalógusainkban megadott árainkat ne vegyék
készpénznek, mert azok kismértékben változhatnak. Mindenképpen kérjenek árajánlatot!
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