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WIETNAM (PÓŁNOC – POŁUDNIE + opcja wyspa Phu Quoc) 
Hanoi – Sapa - Ha Long – Hue – Hoian – Ho Chi Minh City (Sajgon) – Delta Mekongu – Can Tho + wyspa Phu Quoc 

 
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Hanoi przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

 

DZIEŃ 2  

Przylot do stolicy Wietnamu Hanoi, transfer do hotelu, zakwaterowanie (w zależności od możliwości wczesnego 

check-in) Zwiedzanie najważniejszej pagody kraju a zarazem jednej z najstarszych Tran Quoc położonej nad Jeziorem 

Zachodnim. Wizyta w mauzoleum Ho Chi Minha, plac Ba Din na którym wygłoszona została deklaracja 

niepodległości, Pałac Prezydencki będący onegdaj siedzibą gubernatora, stary dom Ho Chi Minha i ostatnie miejsce 

jego zamieszkania - dom na palach oraz  Pagoda Na Jednej Kolumnie. Powrót do hotelu, wypoczynek. Wieczorem 

wizyta w teatrze, nietypowym, jedynym w swoim rodzaju, teatrze kukiełek na wodzie. 

 

DZIEŃ 3  

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie stolicy. Odwiedziny w Świątyni Literatury - miejscu, które było zarazem pierwszym 

uniwersytetem kraju, spacer w okolicach Jeziora Zwróconego Miecza, świątynia Ngoc Son, żółwia wieża. Czas na  

lunch. Po południu przejażdżka rikszami po starym mieście odkrywanie urokliwych zaułków cechowych uliczek i 

architektury domów korytarzowych.   Spacer po najstarszej części Hanoi, czas na kolację. Wieczorem transfer na 

dworzec kolejowy i przejazd do Lao Cai. Nocleg w pociągu w przedziałach 4-osobowych-z klimatyzacją oraz miękkim 

łóżkiem.  
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Dzień 4  

Przyjazd do Lao Cai (około godziny 06:00). Transfer do hotelu tranzytowego, czas na prysznic i śniadanie. Przejazd do 

Sapa, najlepszego północnowietnamskiego uzdrowiska, charakteryzującego się całorocznym chłodnym klimatem, 

zamieszkiwanego przez najróżniejsze grupy etniczne. Wizyta na moście Cau May oraz podziwianie Srebrnych 

Wodospadów. Trekking do wioski Ta Phin będącej enklawą mniejszości etnicznych H’Mong oraz Dao. 

Zakwaterowanie w hotelu, a następnie wieczorna wizyta  na targu, gdzie tradycyjne stroje kobiet  z 54 grup 

etnicznych przeważnie  budzą niekłamany zachwyt swoją  kolorystyką, oryginalnym krojem oraz bogactwem warstw. 

To z nich czerpali inspirację najwięksi światowi kreatorzy mody. Czas na kolację, nocleg. 

 

Dzień 5  

Śniadanie. Trekking do wioski Tavan zamieszkiwanej przez mniejszości etniczne Rai. Po drodze lunch w formie pikniku.  

Następnie trekking u podnóża góry Ham Rong. Podziwianie widoków oraz delektowanie się rześkim, czystym 

powietrzem. Widok na  najwyższą górę Wietnamu Phan Si Pan w południowo zachodniej części regionu Sapa. Po 

południu przejazd do Lao Cai, hotel tranzytowy, kolacja  a następnie transfer na dworzec kolejowy, nocny przejazd 

pociągiem do Hanoi, miejsca sypialne - kuszetki. 

 

DZIEŃ 6  

Po przyjeździe do Hanoi transfer nad słynną i znaną ze swej urody - Zatokę Ha Long (około 4 godz). z krótkim postojem 

w mieście Hai Dong połączonym z wizytą w zakładzie rękodzieła artystycznego.  Po dotarciu do zatoki następuje 

zaokrętowanie na statku. Rejs po zatoce, z oddali wynurzają się pierwsze fantastyczne formacje skalne. Lunch, kolacja 

na pokładzie, nocleg.  

 

DZIEŃ 7 

Wizyta  w najpiękniejszej a zarazem największej jaskini w zatoce - jaskini niespodzianek Sung Sot. Zwiedzanie jaskini 

a następnie dalszy rejs między ostańcami skalnymi. Przesiadka na kajaki. Obserwacja jednego z najpiękniejszych 

krajobrazów świata z pokładu kajaka. Opływanie mikroskopijnych wysepek, meandrowanie w skomplikowanym 

labiryncie skał, sesja zdjęciowa na wiele sposobów. Kolacja, a po niej wieczorek taneczny lub…nocne łowienie 

kalmarów. Nocleg. 

 

DZIEŃ 8  

Kolejny dzień przyrodniczo - krajoznawczej uczty. Wyspa Titowa, punkt widokowy, kolejna sesja zdjęciowa. Rejs 

powrotny, koniec krajoznawczej uczty dla oczu w zatoce Ha Long za to mała pożegnalna uczta dla ciała na statku. 

Przesiadka do autobusu. Transfer na lotnisko (4 godz.) i przelot do Hue. Zakwaterowanie w hotelu, czas na kolację, 

nocleg. 

 

DZIEŃ 9 

Przed południem  wizyta w dwóch grobowcach  cesarzy z dynastii Nguyen: Tu Duca i Khai Dina – budowanych  na 

wzór grobowców cesarzy z dynastii Ming, niektóre z nich bardziej przypominają letnie rezydencje niż miejsca 

pochówku. Wycieczka łodziami po rzece Perfumowej do stóp najstarszej pagody Hue Thien Mu. Czas na lunch. 

Następnie przejazd do zakazanego miasta i cytadeli. Kolacja w iście królewskim stylu przy akompaniamencie muzyki 

dworskiej. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

DZIEŃ 10 

Po śniadaniu  przejazd do Hoi An. Wiedzie tam niezwykle malownicza droga przez góry – zwana drogą mandarynów. 

Cel dnia to: najpiękniejsze miasto środkowego Wietnamu - miasto perełka, ocalone od wyburzenia przez naszego 

rodaka Kazimierza Kwiatkowskiego. Zakwaterowanie w hotelu, czas na lunch, który spożywamy już w scenerii 

zabytkowego Hoi An. Zwiedzanie centrum miasta, naszą uwagę przyciąga Most Japoński łączący dawną dzielnicę 

chińską z dzielnicą japońską, Sala Zebrań Phuoc Kien i pokryte patyną wieków – wielopokoleniowe domy. Wieczorne 

podglądanie magicznej atmosfery miasta w migotliwym świetle lampionów, czas na kolację, nocleg.  

  



 

 

DZIEŃ 11 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Danang. Po drodze stop w Górach Marmurowych. Wizyta w jaskini gdzie w czasie 

wojny  ukrywali się partyzanci a która od wieków jest miejscem kultu buddyjskiego. Przelot do Ho Chi Minh, 

zakwaterowanie w hotelu, czas na lunch. Pałac Ponownego Zjednoczenia, budynek Poczty Głównej oraz Katedra 

Notre Dame. Spacer po najbardziej prestiżowych ulicach Sajgonu między innymi Dong Khoi, przy której położony jest 

stary ratusz, gmach opery i słynny hotel D Ville. Wieczorem kolacja na pokładzie restauracji pływającej po rzece Sai - 

Gon. Nocleg. 

 

DZIEŃ 12 

Śniadanie. Wyjazd z Sajgonu do Cai Be. Po drodze stop w jednej ze świątyń Cao Dai skupiającej wyznawców tej 

unikatowej religii charakterystycznej dla południowego Wietnamu. Po dotarciu nad Mekong przesiadka na łódź 

motorową. Podglądanie życia mieszkańców delty. To właśnie tu  znajduje się „pływający targ” przyciągający 

miejscową ludność. Będziemy również świadkami wytwarzania papieru ryżowego oraz tradycyjnego ciasta z 

chrupiącym ryżem.  Lunch na wysepce –danie rarytas egzotyczna ryba zwana „uchem słonia”  Podczas wieczornego 

powrotu do hotelu dla chętnych wizyta w fabryce laki. Dla wytrwałych polecany spacer po Sajgonie, który w nocy 

prawdziwie nabiera cech azjatyckiej metropolii, czas na kolacje, nocleg. 

 

DZIEŃ 13 

Śniadanie, ostatnie zakupy na największym markecie Sajgonu - Ben Thanh,  transfer na lotnisko. Wylot  do Europy.  

 

DZIEŃ 14  

Przylot do europejskiego portu tranzytowego, przesiadka na samolot do Polski. Lądowanie na lotnisku Okęcie. 

 

Opcja dodatkowa -  wypoczynek na wyspie Phu Quoc, dopłata 980 PLN + 440 USD 
 

Dzień 13 

Przelot na wyspę Phu Quoc, zakwaterowanie w hotelu.  

 

Dzień 14-15   

Wypoczynek na wyspie, możliwość wykupienia wycieczek połączonych ze snorkelingiem. 

 

Dzień 16  

Popołudniowy powrót do Sajgonu, ostatnie szaleństwo zakupowe i ostatni nocleg w Wietnamie. 

 

Dzień 17  

Wylot do Europy przez jeden z portów tranzytowych. 

 

Dzień 18  

Przylot do Europy, przesiadka na samolot lecący do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Okęcie. 

UWAGA: przy liczbie chętnych mniejszej niż 5 osób, opcja „Phu Quoc” realizowana będzie bez udziału pilota!   

Terminy:                                                                              

19.03.2023 – 01.04.2022/05.04.2023 

09.04.2023 – 22.04.2022/26.04.2023 
 
CENA IMPREZY: aktualna cena wyprawy na stronie internetowej biura (www.wyprawy.pl) 

 
 
CENA ZAWIERA 
- bilety na trasie Warszawa – Hanoi; Hanoi – Hue; Da Nang- Ho Chi Minh; Can Tho – Phu Quoc – Ho Chi Minh; Ho Chi 
Minh - Warszawa 

http://www.wyprawy.pl/


 

 

- zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami 
- posiłki: śniadania na całej trasie, reszta posiłków jak wymienione w programie 
- transport na całej trasie: mikrobus, łódź, samolot 
- opłaty za przewodników lokalnych 
- opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego na całej trasie 
- wizy 
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 
 
W CENIE NIE SĄ ZAWARTE 
- bilety wstępu – 160 USD 
- napiwki: 60 USD 
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot) 
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 460 USD (opcja Phu Quoc + 190 USD) 
 

Wycieczka objazdowa, pobytowa o średnim stopniu trudności. 

 

 


