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1.Odlet z Vídně  v 21:55 (13.2.2022), přestup v Dubaji, poté př ímý  spoj do Vietnamu

2.Př í let do Ho Chi Minova  města v 19:20, transfer z letiště  na hotel, seznámení s večerním městem, zahajovací več írek -
nocleh (Ho Chi Minovo město)

3.Vý let do oblasti delty Mekongu  - nocleh (Ho Chi Minovo město)

4.Dopoledne prohlídka města, po obědě  přejezd autobusem (6 hodin) do Phnom Penhu (Kambodža) - nocleh (Phnom Penh)

5.Prohlídka hlavního města Kambodže, večer možný  vý let lodí po Mekongu  př í  západu slunce - nocleh (Phnom Penh)

6.Přesun lodí nebo autobusem (5-6 hodin) po jezeře Tonlé Sap  / si lnici do Sieam Reapu, večer možné pozorovat západ slunce
nad chrámy Angkor Watu  - nocleh (Siem Reap)

7.Celý  den návštěva komplexu Angkor Wat  - nocleh (Siem Reap)

8. Dopoledne návštěva plovoucích vesnic na jezeře Tonlé Sap, odpoledne přelet zpět do Vietnamu do Da Nang (odlet v
14:35), přesun autobusem do Hoi An  - nocleh (Hoi An)

9. Návštěva ruin posvátného města My Son, odpoledne prohlídka Hoi An  - nocleh (Hoi An)

10. Přelet do Hai Phong  a přesun na ostrov Cat Ba  - nocleh (Cat Ba)

11. Vý let do zátoky Ha Long Bay - celodenní vý let lodí včetně  oběda - nocleh (Cat Ba)

12. Program na ostrově  Cat Ba  - turistika, koupání, možnost zapů jčení motorek a návštěva některé z mnoha jeskyní, které se
na ostrově  nachází - nocleh (Cat Ba)

13. Přesun autobusem do Hanoje, krátká prohlídka, nočním lůžkovým vlakem  do Lao Cai u č ínských hranic - nocleh (lehátkový
vlak)

14. Ráno dojezd minibusem do Sapy, snídaně  a ubytování. Poté procházka po okolních etnických vesnicích s místní Hmongskou
průvodkyní - nocleh (Sapa)

15. Dokončení programu v Sapě, možnost lanovkou na Fansipan  - nocleh (Sapa)

16. Přejezd minibusem do Hanoje, odpoledne/večer možná návštěva vodního loutkového divadla, závěrečný  več írek - nocleh
(Hanoj)

17. Dokončení prohlídky města, přelet do Ho Chi Minova  města odlet v 23:55 do Evropy (1.3.2023)

18. Návrat do Vídně  2.3. v 12:20

PROGRAM

CENA ZAHRNUJE:     
- veškerá letecká doprava dle programu včetně  všech tax, poplatků  a palivových př íplatků
- ubytování - vždy v kvalitních, 3* hotelech se snídaní + 1x lůžkový  vlak  
- dopravu a transfery po celou dobu zájezdu dle programu
- vstup Angkor Wat (37 USD)
- vízum Vietnam (50 USD), vízum Kambodža (30 USD)
- informační materiály a mapky

CENA NEZAHRNUJE:     
-ostatní stravování
-př ípadné fakultativní služby
-cestovní pojištění, včetně  storna zájezdu (lze objednat u CK)

UBYTOVÁNÍ
- 14x kvalitní 3* hotely, 1x lůžkový  vlak (kabiny pro 4 osoby) 
- ubytování je vždy s povlečením a ručníky, dvoulůžkové pokoje

STRAVOVÁNÍ
- v ceně  zájezdu jsou zahrnuty snídaně
- během dne bude čas větš inou pouze na rychlé stravování, na večeře v restauracích bude času dost
- ceny jídel v restauracích jsou velmi př i jatelné
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