
Vietnam

Program po dnevih

A. Vietnam, opisni program

Trasa poti: Hanoi - Sapa - Halong Bay - Phong Nha - Hoi An - Hue - Saigon - delta reke Mekong
- otok Phu Quoc

V Hanoiju se bomo namestili v starem kvartu, v nepreglednem labirintu ozkih ulic, obdanih z
restavracijami, trgovinami in stojnicami ter preplavljenih z urnimi mopedi in uličnimi prodajalci.
Ogledali si bomo glavne znamenitosti mesta, zvečer pa bomo šli tudi na ogled predstave vodnih
lutk, edinstvene izrazne umetniške tehnike, ki se je pred tisočletjem razvila v poplavni delti
Rdeče reke, arteriji severnega Vietnama.

Severno je predel, ki je znan kot Sapa, kjer gremo na enega od številnih trekingov. K ljudem. Po
doživetje plemenske kulture in pogledat ene najlepših riževih teras na svetu.

Sledi križarjenje v zalivu vzpenjajočega se zmaja, Halong Bayu in Lan Hai Bayu, ki je zaradi
svoje naravne lepote na seznamu UNESCO-ve svetovne dediščine. Vkrcali se bomo na barko
in zapluli med navpičnimi stenami tisočerih otočkov. Med postanki na plažah se bomo kopali in
snorklali, vozili s kajakom, obiskali jame, jezera sredi otočkov in skočili na razgledni hrib.

Z nočnim busom se premaknemo do svetovne prestolnice jamskega turizma - Phong Nha, kjer
je tudi največja jama na svetu. Obiščemo Paradise Cave, Dark Cave (zipline, kopanje) in
znamenito Phang Nha jamo. Po tem pa se s kolesom zapeljemo po prečudoviti pravljični kraški
pokrajini.

Premik v Hoi An, kjer se v prekrasnem starem središču sprostimo, naužijemo njegove karizme,
se naučimo kuhati in si z nekaj izletki polepšamo vsakdan. Po želji lahko tu daste skrojiti obleko
za mali delež stroškov doma. Med drugim se bomo naučili kuhati vietnamsko hrano in šli na
bližnjo plažo. 

Letimo na otok Phu Quoc, kjer se lahko ali spočijemo, ali pa si otok z našim vodnikom dodobra
ogledate (rajske plaže na jugu, Long Beach, vasica in sipine okoli Cua Cana, zapor).

Saigon si na hitro pogledamo in se zapeljemo tudi po bližnji delti azijskega veletoka Mekonga. V
tunelih nedaleč stran in vojnem muzeju v mestu, pa se spoznamo z ostanki prve medijsko
pokrite vojne. Iz Saigona letimo proti domu.

Program se lahko spelje tudi v obratnem vrstnem redu.

V poletnem terminu naredimo 16 dnevno turo severnega Vietnama, do Hoi Ana. Na jugu je
prevroče,. prevlažno mosunsko obdobje. Itak je pa severni del Vietnama ta lepši del.

Nočitve: Spi se v poceni hotelih brez lokalne kategorizacije.
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Prevozi: prevažali se bomo z lokalnimi letalskimi prevozniki, z najetimi avtobusi, moda tudi vlaki
in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi, brez lokalne kategorizacije. Letimo z nizkocenovnim
lokalnim prevoznikom.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Vietnam, program po dnevih

21 dni

1. letalo proti destinaciji
2. pridemo v Hanoi in orientacijski sprehod po starem delu mesta in jezeru, nočitev
3. premik v Lan Hai Bay in Halong Bay, plavanje, kajakiranje, razgledna točka, obisk

opičjega otoka
4. križarjenje naprej po Halong Bayu: ogled jame, odkrivanje kraške pokrajine s kajaki,

obisk farme biserev, vožnja mimo ribiških plavajočih vasi, povratek na otok Cat Ba in z
busom nazaj v Hanoi, nočitev

5. Hanoi in izlet na Tam Coc (reka, ki se vije med kraškimi vrhovi), povratek v Hanoi in
nočitev

6. Sapa: z busom do Sape, razgledi na riževe terase, nočitev
7. Sapa: prvi dan trekinga (obiski tržnice, spoznavanje s plemeni, spanje pri domačinih)
8. Sapa: drugi dan izleta, prelepe riževe terase in povratek v Sapo, popoldne povratek z

busom v Hanoi
9. Hanoi: ogled Hanoia (Ho Chi Mihnov mavzolej, stari predel mesta,...), nočni bus do

Phang Nhaja
10. ogled jame Paradise in Dark Cave jame (zipline, blato, jama), nočitev
11. oglej jame Phang Nha (s čolnom na vesla po reki v jami), s kolesom v okolico prelepega

kraškega sveta in riževih teras
12. dopoldanski premik v Hue, kjer si popoldne pogledamo citadelo - Prepovedano mesto,

nočitev
13. dopoldne bus v Hoi An, sprehod po mestu, z barkico po reki in večerno razvajanje

brbončic v eni izmed mnogih restavracij; nočitev v Hoi Anu
14. izlet s čolnom po reki, do kraja, kjer se bomo soočili z vietnamsko kulinariko - tečaj

kuhanja, s katerega se bomo s kolesi mimo riževih teras zapeljali še na bližnjo plažo;
nočitev v Hoi Anu

15. let iz Dananga na otok Phu Quoc, popoldne prvi sprehod po plaži Long Beach in
razvajanje brbončic na nočni tržnici

16. izlet na jug otoka, kjer so najlepše plaže (divje in malo manj divje), na poti si ogledamo
še zapor, večerno razvajanje brbončic v najboljši lokalni restavraciji na otoku, nočitev

17. dopoldne še čas za izlet proti vasi Cua Can ali prosto poležavanje na plaži, nočitev
18. hidrogliser do vasi Rach Gia in prevoz do delte reke Mekong, od koder gremo na

plavajočo tržnico, prespimo pri domačinih
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19. naprej program delte Mekong (vožnja z barko, vožnja s čolnom, obisk tovarnic nudlov in
kokosovih bonbončkov); ta večer prispemo v Saigon

20. izlet do tunelov Cu Chi, z ogledom vojnega muzeja - soočenje s prvo medijsko pokrito
vojno, popoldne sprehod do tržnice, spoznavanje nočnega lajfa v Saigonu in nočitev

21. let proti domu in smo doma

 

C. Vietnam poletje, program po dnevih

16 dni

1. letalo proti destinaciji
2. pridemo v Hanoi in orientacijski sprehod po starem delu mesta in jezeru, nočitev
3. premik v Lan Hai Bay in Halong Bay, plavanje, kajakiranje, razgledna točka, obisk

opičjega otoka
4. križarjenje naprej po Halong Bayu: ogled jame, odkrivanje kraške pokrajine s kajaki,

obisk farme biserev, vožnja mimo ribiških plavajočih vasi, povratek na otok Cat Ba in z
busom nazaj v Hanoi, nočitev

5. Hanoi in izlet na Tam Coc (reka, ki se vije med kraškimi vrhovi: s čolnom in s kolesom
po tej prelepi pokrajini), povratek v Hanoi in nočitev

6. Sapa: z busom do Sape, razgledi na riževe terase, nočitev
7. Sapa: prvi dan trekinga (obiski tržnice, spoznavanje s plemeni, spanje pri domačinih)
8. Sapa: drugi dan izleta, prelepe riževe terase in povratek v Sapo, popoldne povratek z

busom v Hanoi
9. Hanoi: ogled Hanoia (Ho Chi Mihnov mavzolej, stari predel mesta, Tempelj literature...),

nočni bus do Phang Nhaja
10. ogled jame Paradise in Dark Cave jame (zipline, kajaki, blato, jama, potok Nuoc Mooc),

nočitev
11. oglej jame Phang Nha (s čolnom na vesla po reki v jami), s kolesom v okolico prelepega

kraškega sveta in riževih teras
12. dopoldanski premik v Hue, kjer si popoldne pogledamo citadelo - Prepovedano mesto,

nočitev
13. dopoldne bus v Hoi An, sprehod po mestu, z barkico po reki in večerno razvajanje

brbončic v eni izmed mnogih restavracij; nočitev v Hoi Anu
14. izlet s čolnom po reki, do kraja, kjer se bomo soočili z vietnamsko kulinariko - tečaj

kuhanja, s katerega se bomo s kolesi mimo riževih teras zapeljali še na bližnjo plažo;
nočitev v Hoi Anu

15. let iz Dananga v Hanoi, nočitev
16. let domov
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Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje Vietnam

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih pa le 15 kilogramov. Čakajo nas dokaj topli, tudi vroči dnevi. Le naši
zimski meseci so tudi na severu Vietnama hladni.

V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

4 male sličice za vizo in dovoljenja; v pasportu morata biti za vizo dve strani prazne (ena
zraven druge); če nimaš, si uredi nov pasport!
potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka), zdravstveno zavarovanje z
asistenco (urediti pred odhodom), keš EURe (s sabo imej tudi plačilno kartico
Cirrus/Maestro ali Visa Electron npr), rumena knjižica o cepljenju, če jo imate (cepljenja
niso obvezna, priporočljivo je hepatitis A)
poletna spolna vreča, v zimskih mesecih za treke v Sapi obvezna toplejša spolna vreča
mala svetilka za na glavo
superge in teve (natikači), pa japanke za pod tuš, kdor ne more brez njih (sicer jih pa
tam prodajajo za džabe)
flis in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se bo uscalo; dežnik je priročna
stvar
dolge hlače, kratke hlače, majici z dolgimi rokavi (eno bolj debelo, eno bolj tanko)
6 majčk/srajc s kratkimi rokavi, 4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (8×), kopalke, sončna očala
brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v spletni
trgovini www.nommos.me) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki
(ciprobay je najbolj uporaben), aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski
tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa
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Dobro je vedeti
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