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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Hanoi przez europejski port tranzytowy. 

D ZIEŃ 2. Hanoi Przylot do Hanoi. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku spacer po Hanoi, 
jeśli czas pozwoli zwiedzanie Świątyni Ngoc Son na 
Jeziorze Zwróconego Miecza. Kolacja i nocleg w Hanoi.

D  ZIEŃ 3. Hanoi - Ninh Binh - Tam Coc, 50 km rowerem 
Wczesne śniadanie, a następnie o godz. 7.30 spotkanie 
w holu hotelowym z przewodnikiem. Transfer poza granice 
miasta do Phu Ly (ok. 1.30 h), skąd po przygotowaniu 
sprzętu, rozpoczyna się trasa wyprawy rowerowej. Jazda 
asfaltową drogą przez liczne, położone w Delcie Rzeki 
Czerwonej, wioski charakterystyczne dla tego regionu. 
Podziwianie scenerii rozległych pól ryżowych i wsi 
usytuowanych wzdłuż rzeki Day. Po drodze do Ninh Binh 
wycieczka do kompleksu świątyń Pachnącej Pagody 
jednego z najciekawszych i najładniejszych widokowo miejsc 
w Wietnamie. Kompleks 30 świątyń Pachnącej Pagody 

położony jest w malowniczych Górach Pachnących. Krótka 
przeprawa łódką a następnie zwiedzanie świątyni Thien Tru 
(Pagody Niebiańskiej Kuchni). W czasie zwiedzania piknik 
lunch alternatywnie lunch w lokalnej restauracji a następnie 
krótki rejs do miasta Tan Lap skąd grupa uda się na nocleg 
do Ninh Binh.. 

D ZIEŃ 4. Tam Coc - Hoa Lu - Cuc Phuong, 50-60 km 
rowerem Śniadanie. Rozpoczęcie dnia od spokojnego 
rejsu lokalnym sampanem (niewielką łodzią wiosłową) 
po rzece Ngo Dong. Podziwianie licznych krasowych 
jaskiń i odkrywanie malowniczego Tam Coc zwanego też 
„zatoką Ha Long na lądzie”, gdzie olbrzymie skały wyrastają 
spośród okolicznych pól. Powrót do hotelu i wymeldowanie. 
Przesiadka na rowery i przejazd krętymi górskimi 
szlakami do Hoa Lu. Czas na odpoczynek i zwiedzanie 
starożytnego miasta Hoa Lu, w którym znajdują się 
niezwykłe pozostałości po świątyni króla Dinh. Po lunchu 
kontynuacja podróży do Parku Narodowego w Cuc Phuong. 
Wizyta w Centrum Ratowania Zagrożonych Naczelnych, 
a następnie zakwaterowanie w kwaterach prywatnych 
w parku. Nocleg.

D  ZIEŃ 5. Cuc Phoung – Hin Village, 70-80 km rowerem 
Po śniadaniu wizyta w Centrum Ratowania Zagrożonych 
Ssaków Naczelnych, a następnie rozpoczęcie jazdy z 
Cuc Phuong do miejscowości Hin. Przejazd falistą drogą 
prowadząca przez plantacje ananasów i pola ryżowe. Po 
drodze przerwa na lunch. Kontynuacja wyprawy przez 
most La Han, skąd rozpocznie się wybudowany przez 
Francuzów ponad 100 lat temu piaszczysto – gliniasty 
szlak dla jeepów. Około 16 km przejazd do położonego 
u podnóża wapiennych wzgórz - miasteczka Hin. Nocleg 
w miejscowości zamieszkiwanej przez mniejszość Thai.

D ZIEŃ 6. Hin Village – Buoc Villige, 55-60 km rowerem 
W tym dniu pokonanie trasy rowerowej będzie wymagało 
od uczestników większego „hartu ducha i kondycji 
fizycznej”, ale za to obfitować będzie w „zwalające z nóg 
widoki” i liczne przystanki by te widoki podziwiać. Po 
drodze wypoczynek w miejscowości Hang a następnie 
kontynuacja podróży do Mai Chau. Po pokonaniu około 50 
- kilometrowego odcinka, wjazd na asfaltową drogę H15A, 
stanowiącą dawny  szlak dostawczy do miasta Ho Chi Minh. 
Pozbawiona praktycznie całkowitego ruchu na tym odcinku 
droga biegnie przez malownicze krajobrazy wzdłuż rzeki 
Ma. Zakończenie podróży w Buoc Village. Kolacja i nocleg 
w prywatnej kwaterze.

D ZIEŃ 7.  Buoc Village – Mai Chau, 30 – 35 km rowerem 
Po śniadaniu łagodny zjazd w kierunku doliny Mai Chau, 
a następnie jazda po płaskim w samej dolinie. Lunch po 
przyjeździe na miejsce noclegu. Po południu rowerowa 
eksploracja doliny mai Chau i czas na zakupy pamiątek. 
Kolacja i nocleg w prywatnej kwaterze.

D ZIEŃ 8. Mai Chau –  Lao Cai - Sapa 
    Po śniadaniu około 6-cio godzinny przejazd samochodem 

w kierunku Sapa (około 400 km). Trasa podróży wiedzie 
przez Noi Bai, a następnie w górę doliny Rzeki Czerwonej do 
miasta Lao Cai na granicy wietnamsko-chinskiej, skąd jest 
już niedaleko do Sapa. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 9.  Sapa - Lao Cai - Ta Van - Cat Cat - Sapa
    Po śniadaniu przejazd do doliny Muong Hoa. Stąd rozpocznie 

się około 2 – godzinny spacer doliną do wiosek Lao Chai 
i Ta Van, zamieszkiwanych przez mniejszości Hmong i Giai, 
w tym wizyta w kościele katolickim. Po południu spacer do 
Cat Cat, malowniczo położonej wioski mniejszości Hmong, 
2 km od miasta Sapa. Nocleg w Sapa.

DZIEŃ 10. Sapa – Tan Uyen - Sapa, 45 km rowerem
    Po śniadaniu wycieczka samochodem do Srebrnego 

Wodospadu i dalej na najwyżej położony odcinek drogi - 
przełęcz zwaną Bramą Nieba. Podziwianie zapierających 
dech w piersi widoków oraz delektowanie się rześkim 
powietrzem. Po zjeździe z przełęczy przesiadka z 
samochodu na rowery i zjazd w dół do miejscowości Tan 
Uyen (30 km). Po przerwie kontynuacja jazdy rowerami 
wśród pięknych plantacji herbacianych jeszcze przez 15 
km. Powrót samochodem do Sapa na nocleg.

DZIEŃ 11. Sapa - Can Cau - Lao Cai – Hanoi
    Od rana wizyta na lokalnym bazarze Can Cau, gdzie 

podziwiać będzie można bujną kolorystykę, spotkać 
mniejszości. Następnie krótki rejs łodzią po rzece Chay.  
Popołudniowy przejazd do Lao Cai. Transfer na dworzec 
kolejowy. Nocny przejazd pociągiem do Hanoi.

D ZIEŃ 12. Przyjazd do Hanoi wczesnym rankiem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i szybki prysznic przed podróżą. 
Dalsze zwiedzanie Hanoi: Świątynia Literatury, Muzeum 
Etnologiczne, czas na zakup pamiątek. Po południu transfer 
na lotnisko i wylot do Europy.

D ZIEŃ 13. Przylot do portu tranzytowego w Europie. 
Przesiadka na samolot lecący do Warszawy. Lądowanie na 
lotnisku Chopina. Zakończenie imprezy.

Opcja: Zatoka Ha Long, cena opcji uzależniona od ilości 
chętnych osób, około 497 USD/os., realizowana bez asysty 
pilota. Pilot przy min 8 osobach chętnych.

DZIEŃ 12. Hanoi - Ha Long
    Po przyjeździe do Hanoi transfer nad słynną i znaną ze swej 

urody - Zatokę Ha Long - bodajże najbardziej fotogeniczną 
część Wietnamu. Około południa zaokrętowanie na łodzi, 
lunch. Rejs po zatoce. Zatoka Ha Long została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa w 1994 roku, a dokładniej 
poznamy ją wybierając się w towarzystwie obecnego na 
statku pilota, do ukrytych owianych tajemnicą grot… 
Zwiedzanie jaskini Luon oraz wysp Titov lub Soi Sim. Dla 
chętnych pływanie kajakiem (ok. 10 USD/os.). Lekcja 
gotowania. Wieczór upłynie na przyjemnej kolacji podanej 
na pokładzie łodzi.  Nocleg na łodzi w zatoce. 

D ZIEŃ 13. Ha Long Śniadanie na łodzi a następnie opłynięcie 
kajakami wysepek i jaskini porozrzucanych po zatoce, 
gdzie formacje skalne wyłaniają się prosto z morza 
tworząc niesamowity – jedyny w swoim rodzaju krajobraz. 
Możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie w zatoce. 
Powrót na statek. Czas wolny, wieczorem lekcje gotowania. 
Kolacja i nocleg na łodzi. 

D ZIEŃ 14.  O świcie trening Tai Chi na pokładzie statku, 
śniadanie. Zwiedzanie jaskini.  Rejs powrotny do 
Hanoi. W drodze powrotnej do Hanoi, krótki postój w 
mieście Hai Duong połączony z wizytą w zakładzie 
rękodzieła artystycznego wytwarzanego przez osoby 
niepełnosprawne. Obiad. Czas wolny. Nocleg w Hanoi.

D ZIEŃ 15. Od rana czas wolny na ostatnie zakupy pamiątek. 
Przejażdżka rikszami po starej dzielnicy handlowej 
i okolicach.  Po południu transfer na lotnisko i wylot do 
Europy.

D ZIEŃ 16. Przylot do portu tranzytowego w Europie. 
Przesiadka na samolot lecący do Warszawy. Lądowanie na 
lotnisku Chopina. Zakończenie imprezy.

WIETNAM - wyprawa rowerowa

Hanoi – Ninh Binh – Tam Coc – Hoa Lu – Park Narodowy Cuc Phuong – Hin – Buoc 
– Mai Chau – Hanoi

TERMINY:
09.03 - 21.03 / 24.03.2017
10.10 - 22.10 / 25.10.2017

CENA: 
6 700 PLN + 1 395 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 700 PLN + 1 395 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Hanoi – Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*** w Hanoi, Bien Dien 

-  pokoje 2-osobowe; kwatery prywatne na trasie 
przejazdu, pokoje wieloosobowe, spanie na 
materacach, sanitariaty w osobnym budynku, często z 
zimną wodą 

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, FB (3 posiłki) 
w dniach 3-7, 9-11; dzień 2 – kolacja, HB dzień 8,12, 
dodatkowo podczas części rowerowej 2 butelki wody/
dzień

-  transport na całej trasie: samolot, autobus, łódź, 
rowery, pociąg

- bilety wstępu
- przewodnicy lokalni
- opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie
- wizy
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  napiwki: ok. 120 USD


