
 

Wietnam indywidualnie 
11 dni 

 

Hanoi – Ha Long – Hoi An – Hue – Sajgon 
 
 

 
 

 
1 DZIEŃ  
Zbiórka na lotnisku w Warszawie i wylot do Hanoi, stolicy Wietnamu.  

2 DZIEŃ 

Po południu przylot do Hanoi, transfer do hotelu. Nocleg. 
 
3 DZIEŃ 

Poznawanie uroków miasta rozpocznie się od zwiedzania Świątyni Literatury, ufundowanej w 1070 

roku. Świątynia była wcześniej siedzibę szkoły konfucjańskiej i do dziś jest jednym z najlepszych 

przykładów tradycyjnej wietnamskiej architektury. Odwiedziny w Pagodzie na Jednej Kolumnie, 

historycznej buddyjskiej świątyni. Następnie zwiedzanie najważniejszych atrakcji stolicy kraju 

mauzoleum Ho Chi Minha, intrygującego rewolucjonisty, który zaraził ideami komunizmu Półwysep 

Indochiński, wizyta w jego domu na palach, w którym tworzył i mieszkał. Przejazd nad jezioro Hoan 

Kiem by zobaczyć Jadeitową Świątynię.  Przesiadka  na rowery, by udać się na wyprawę po starej części 

miasta - sieci wąskich uliczek pełnych małych tradycyjnych sklepików. Po południu zwiedzanie jednego 

z muzeów – Muzeum Historycznego albo Etnograficznego. Nocleg w Hanoi. 

4 DZIEŃ  

Rano przejazd nad bajkową i jedyną w swoim rodzaju zatokę Ha Long. Zatoka Lądującego Smoka, jest 

powszechnie uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie – prawie 2000 wysepek 

o najbardziej fantazyjnych kształtach połyskuje na tle szmaragdowego morza jak lśniące w słońcu perły 

Orientu. Rozpoczęcie rejsu wśród przepięknych wysepek połączone z lunchem na pokładzie. Po drodze 

odwiedziny w tradycyjnej pływającej wiosce rybackiej oraz w jaskini Thung. Okazja do kąpieli 

w błękitnej, czystej wodzie. Postój nad brzegiem bajkowego jeziora. Kolacja z owocami morza. Nocleg 

na pokładzie.  

5 DZIEŃ  
Kontynuacja  rejsu. „Podróż do wnętrza ziemi”, czyli zwiedzanie fantastycznej „Jaskini Niespodzianek”, 
po drodze lunch w lokalnej restauracji. Koniec rejsu w Ha Long. Przejazd na lotnisko w Hanoi na lot do 
Danang. Przejazd z Danang do Hoi An. Nocleg w Hoi An. 



 

 
6 DZIEŃ 
Spacer po mieście,  wizyta w Muzeum Kultury i Historii. Następnie przechadzka  urokliwymi, wąskimi 
uliczkami pośród niskich domów krytych dachówką, gdzie będzie można poczuć specyficzną atmosferę 
historycznego, handlowego miasteczka. Możliwość obejrzenia unikalnego Japońskiego Mostu oraz sali 
zebrań wspólnoty chińskiej Fujien. Wizyta w tradycyjnym domu oraz odwiedziny w lokalnej 
manufakturze lampionów. Hoi An, poza tym że słynie z zabytków i doskonałej kuchni, jest również 
nazywane miastem krawców, tutaj bowiem można sobie sprawić szykowne ubrania w stylu 
wietnamskim z najlepszej jakości materiałów. Nocleg w Hoi An. 

 
7 DZIEŃ 
Wycieczka do My Son, dawnej stolicy królestwa Czampy, cywilizacji panującej w tym regionie 
pomiędzy IV a XIII wiekiem. Spacer leśnymi ścieżkami, zwiedzanie pozostałości z różnych okresów  
świetności dynastii. Przejazd w  stronę Hue przez Marmurowe Góry. Nocleg w Hue. 
 
8 DZIEŃ  
Odkrywanie Hue. Rejs tradycyjną Smoczą Łodzią po Rzece Perfumowej do Pagody Thien Mu. 
Zwiedzanie cytadeli Królewskiego Pałacu, skąd aż do roku 1945 rządziła dynastia Nguyen. Odwiedziny 
w pałacu Dien Tho, rezydencji Królowej Matki oraz pałacu Thai Hao. Po południu  podziwianie dwóch  
królewskich grobowców - władcy Tu Duc i Khai Dinh, które zachwycają swą wspaniałą architekturą. 
Wyprawa na lokalny market Dong Ba. Nocleg w Hue. 
 
9 DZIEŃ 
Po śniadaniu transfer na lot do Sajgonu (Ho Chi Minh City), miasta miliona jednośladów. Po 
zakwaterowaniu w hotelu zwiedzanie miasta –  kolonialnej spuścizny Wietnamu (katedry Notre Dame, 
Poczty Główną projektu Eiffela) oraz pagody Thien Hau. Odwiedziny w chińskiej dzielnicy, Muzeum 
Historii oraz targu Binh Tay. Spacer głównymi alejami i powrót na na nocleg do hotelu. 
 
10 DZIEŃ 
Przejazd do Ben Tre nad deltę Mekongu. W połowie drogi wycieczka łodzią na cztery wyspy o nazwach 
pochodzących od świętych zwierząt: Smoka, Jednorożca, Żółwia, Feniksa. Z pokładu możliwość 
zobaczenia najdłuższego linowego mostu w Wietnamie oraz pływającej  hodowli ryb. Lunch na Smoczej 
wyspie. Odwiedziny w fabryce słodyczy, gdzie wytwarzane są smakołyki z orzechów kokosowych. Przy 
dźwiękach tradycyjnej muzyki możliwość degustacji wina kokosowego, ryżowego i wężowego.  
Następnie przejazd do ośrodka wypoczynkowego, gdzie będzie możliwość spróbowania tropikalnych 
owoców i czas na błogi odpoczynek  w ogrodach. Powrót na nocleg do Sajgonu. 
 
11 DZIEŃ  

Po śniadaniu wycieczka do tuneli Cu Chi, ważnej bazy wojskowej podczas wojny wietnamskiej. 
Zwiedzanie fragmentu z sieci podziemnych kanałów ciągnących się na długości 200 km, 
przypominających podziemne miasto - z pocztą, szpitalami i fabryką broni. Po południu transfer na 
lotnisko na lot powrotny do Polski. 
 

Wycieczka dostępna przez cały rok i realizowana nawet dla 1 osoby! 

O szczegóły i cenę prosimy pytać w biurze. 

Zapraszamy serdecznie! 

 


