
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la 1060 €  
+ 650 euro (taxe de aeroport) 

12 zile - Avion 
  

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 1 :   

10.05 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  

• Bilet de avion Bucureşti – HA NOI si Da 

Nang – Bucureşti, zboruri cu escala (orarul 

de zbor si ziua de operare (+/-1 zi) se 

pot modifica de catre compania 

aeriana);  

• Bilet de avion pe ruta continentala Ha Noi 

– Hue;   Taxele de aeroport ;  

• Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispozitie conform 

programului;  

• 8 nopţi cazare în hoteluri de 4* cu mic 

dejun;  1 noapte cazare pe vapor (joncă 

tradiţională), în cabine suite;  

• 9 mic dejunuri + 3 prânzuri + 1 cina 

• Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program;  

• Taxele de intrare la obiectivele turistice 

menţionate în program;  

• Ghizi locali;  

• Conducător de grup român 

• Asigurare COVID (storno + medicala) 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

• Taxă de viză Vietnam 25 USD/pers., se achită 

la sosire în Vietnam în baza autorizaţiei de la 

agenţie; 

• Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se 

achită la faţa locului); 

• Alte servicii decât cele menţionate în program; 

• Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică; 

• Taxe foto + video locale (se achită opţional la 

faţa locului). 

 

Program 
 

 Ziua 1. București – Ha Noi 

 Plecăm din România spre Vietnam, nerăbdători să descoperim o parte din 

sufletul Asiei. 
 
 

 Ziua 2.  Ha Noi 

 Ajugem în Ha Noi, unde suntem preluaţi cu autocarul și mergem la hotelul 

unde vom fi cazati si avem restul zilei la dispozitie pentru odihnă. Bine ai venit 

în Vietnam! 

 

 Ziua 3. Ha Noi 

Avem toată ziua la dispoziţie pentru a gusta din savoarea Hanoi-ului. Fosta  

capitală a ţării și al doilea oraș ca mărime din Vietnam se remarcă printr-un 

amestec al influenţei chineze și cea a perioadei coloniale franceze, aici referindu-

ne atât la arhitectură, cât și la gastronomia locală. Vedem Mausoleul și fosta 

reședinţă a lui Ho Chi Min, continuăm cu Muzeul Literaturii, dedicat lui 

Confucius, care găzduiește cea mai veche universitate din Hanoi, iar după o 

plimbare prin cartierul vechi suntem liberi să căutăm suveniruri sau să 

explorăm Hanoi după bunul plac. 

 

 Ziua 4. Ha Noi - Ninh Binh 

    Dimineața dupa micul dejun vom pleca spre provincia Ninh Binh. Aici, vom 

descoperi în inima pădurii cele două temple ale regelui Dinh și Le, care datează 

din secolul al X-lea. După aceea, vom merge pentru a lua masa la o casă locală. La 

începutul după-amiezii, vom lua o barcă până la rezervația naturală Van Long. 

Vom fi navigati timp de 1 oră și 30 de minute, trecând încet prin câmpuri de orez 

și în mijlocul peisajului spectaculos al vârfurilor stâncoase, al canalelor meandre 

și al vegetației luxuriante. După aceea, avem transfer la hotel după-amiaza 

târziu. Restul zilei este liber. 

 

 Ziua 5. Ninh Binh – Croazieră în Golful Ha Long 

 Astazi vom pleca spre celebrul golf Ha Long. Pe drum, vom trece prin 

provincia Thai Binh și prin orașul portuar Hai Phong, înainte de a ajunge la Ha 

Long în jurul prânzului. Acolo, ne vom îmbarca într-o croazieră în Golful Ha Long 

de neuitat. Acest golf de renume mondial este unul dintre cele mai frumoase 

peisaje din Vietnam, cu insulele sale de rocă uriașe acoperite de vegetație 

luxoasă cu vedere la ape. Golful Ha Long include aproximativ 1.900 de insule și 

insule de vârfuri stâncoase, adesea nelocuite și nevăzute. Această scenă creează 

un peisaj marin spectaculos, care i-a adus statutul de patrimoniu mondial 

UNESCO în 1994. Ni se va servi prânzul și cina cu fructe de mare excelente și 

proaspăt prinse din golf. La sfârșitul zilei, veom avea ocazia să ne bucuram de o 

ședință de pescuit nocturnă pe barcă. 

 

 

 Ziua 6. Ha Long – Ha Noi - Hue 

    Dimineața devreme ne vom trezi pentru a ne bucura de răsărit peste apele 

acvamarinului din golf. Apoi, croaziera va face turul golfului până când 

VIETNAMUL DE NORD SI CENTRAL 
 

Ha Noi – Ninh Binh – Croazieră în Golful Ha Long – Hue - Hoi An  
 

Vietnamul ne-a pregătit o călătorie pe tărâmul dragonilor! Pagode remarcabile, orașe pitorești, sate 
pescărești în care viața curge lin, lanuri de orez terasate care schimba linia orizontului, cât și arome unice 

așteaptă să ne vrăjească. 
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debarcam la sfârșitul dimineții. După aceea, ne vom întoarce la Ha Noi pe un 

drum aliniat cu câmpuri tipice de orez din Delta Râului Roșu. 

După debarcare suntem transferați direct pe Aeroportul Ha Noi pentru zborul 

nostru. spre Hue. Vom fi întâmpinait de ghidul local la sosire și transferati la 

hotel pentru check-in. 

 

 Ziua 7. Hue 

     Ziua de astazi o începem cu o vizită în Cetatea Imperială. Apoi continuam să 

exploram o casă de grădină tipică a orașului Hue, care a fost construită după 

reguli precise de geomanție. Liniștea acestei case ne va oferi o șansă de a 

experimenta adevărata seninătate a unui astfel de loc. 

După-amiază, continuam călătoria pentru a descoperi mausoleul Tu Duc, un 

model de artă tradițională vietnameză și unul dintre cele mai frumoase obiective 

turistice din oraș. Apoi, vomi explora pagoda Tu Hieu din apropiere, cuibărită 

într-o vastă pădure de pini și acasă la o comunitate de călugări care rămân foarte 

activi în existența lor de zi cu zi. În grădină, vom putea vedea mormintele unor 

mandarine regale. Ne intoarcem la final în Hue. 

 

 Ziua 8. Hue – Da Nang - Hoi An 

 Dupa micul dejun vom pleca din Hue spre orașul Da Nang, urmând traseul 

spectaculos „Hai Van Pass”. Acest drum, cu vedere spre golf, ne va oferi o 

panoramă incomparabilă. Vom face mai multe opriri de-a lungul drumului, 

inclusiv una pe plaja paradisă a Lang Co. In jurul pranzului vom ajunge în Hoi An 

și ne vom face check-in la hotel. 

 

 Ziua 9. Hoi An 

     Dimineața, vom face o plimbare pentru a explora Hoi Un oraș antic, 

recunoscut de UNESCO drept patrimoniu mondial pentru străzile și casele sale 

bine conservate din secol. Apoi vom merge într-o plimbare cu bicicleta prin 

peisajul rural din Hoi An până în satul cu ierburi Tra Que, cunoscut pentru 

ierburile sale aromate. Ne alaturam fermierilor locali observandu-le munca 

zilnică de plantare și cules de legume. La prânz, vom avea ocazia să ne bucuram 

de specialitățile satului: tam huu (mici frigarui de porc și creveți), diverse tipuri 

de creveți, carne de porc și ierburi, precum și alte șase preparate din regiune. 

Ne vom întoarce la Hoi An în după-amiaza timpurie și vom avea restul zilei timp 

liber pentru a descoperi mai departe străzile vechi sau a ne relaxa pe plajă. 

 

 Ziua 10.   Hoi An 

 Ziua de astazi ne este liberă să ne plimbam prin Cartierul Vechi sau să ne 

relaxam pe nisipurile albe ale plajei Cua Dai. 

Opțional: Hoi An – My Son - Hoi An 

Transfer cu mașina către My Son (ceea ce înseamnă: „Muntele frumos”) - cel mai 

important sit arheologic Cham din centrul Vietnamului. Datând din secolul al IV-

lea și al XIII-lea, complexul de 70 de clădiri arată că civilizația Cham a fost 

contemporană și destul de aproape de civilizația khmer, ceea ce îl face la fel de 

important ca siturile Angkor din Cambodgia, Borobudur în Indonezia sau Bagan 

în Birmania. După explorarea zonei, ne vom întoarce la Hoi An și veți avea o 

după-amiază liberă, fie pentru a descoperi orașul, fie pentru a ne bucura de plajă. 

Distanța: 30 kilometri - 1h 30min 

Opțional: Descoperiți Hoi An Street Food  

Bucurandu-ne de o plimbare de-a lungul străzilor pline de viață, țesându-ne și 

ieșind de pe aleile minuscule în timp ce mergem și facem prima oprire pentru a 

încerca delicioasa găluște de trandafir Hoi An special (făcută din aluat alb 

translucid, umplut cu creveți sau carne de porc) condimentate. În continuare, ne 

oprim la o casă antică tipic vietnameză, unde vom fi călduros  gazduiti de gazda 

pentru a încerca faimosul tort de fasole verde din Hoi An, cu o ceașcă de ceai. 

Pentru următoarea oprire, vizitam un magazin cao lau, unde ne vom putea 

delecta cu acest fel de mâncare iconic patronat mai ales de localnici. 

 

 

S U P L I M E N T E   
• Supliment de single 290 € 

 

S U P L I M E N T E  E X C U R S I I  

O P T I O N A L E  :  

• Hoi An – My Son – Hoi An: 25 euro/pers 

• Hoi An Street Food: 30 euro/pers 

• Optional masa la un localnic acasa (ziua 7 in 

Hue): 28 euro/pers 

• Avem ocazia sa pasim într-o casă locală 

pentru a împărtăși o masă cu o familie 

locală prietenoasă. Gazda noastra ne va 

pregăti o gamă atât de preparate 

tradiționale din Hue, cât și din Vietnam și 

va împărtăși câteva povești despre familia 

și viața ei, precum și despre cultura 

vietnameză și despre specialitățile 

culinare ale lui Hue. După prelevarea 

gamei de diferite feluri de mâncare, ne 

luam rămas bun de la gazdă și revenim la 

hotel. 

• Durata: 2 ore 

• Observație: Casa locală este puțin în afara 

centrului orașului Hue (lângă mormântul 

Tu Duc) 

*Tarifele se pot modifica si sunt calculate 

pentru minim 10 participanti! 

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  
O B Ţ I N E R E A  V I Z E I :  
• pașaport valabil minim 6 luni de la data 

încheierii călătoriei, cu minim 3 pagini 

libere; nu se acceptă paşaport 

temporar; 

• 1 fotografie de tip paşaport care va fi 

luata personal în călătorie, pentru viza 

care se primeste la intrarea în ţară 

 

N O T E :  

• Oferta este calculată pe baza parităţii 

EUR/USD de  1/1,2; în situaţia modificării 

cu mai mult de 5% a acestei parităţi, 

agenţia îşi rezervă dreptul de a ajusta 

tariful. 

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica 

valoarea taxelor de aeroport şi a taxei de 

viză, în cazul în care valoarea acestora este 

schimbată de compania aeriană, respectiv 

de Ambasadele tarilor tranzitate; valoarea 

exactă a taxelor de aeroport va fi 

comunicată cu două săptămâni înaintea 

plecării, odată cu emiterea biletelor de 

avion. 

Termen de inscriere: Minim 4 săptămăni 

înainte de data plecării. 
 

Grup minim 20 pers. 

Pentru grupuri mai mici de 20 de persoane 

(între 15 şi 19 persoane) se percepe un 

supliment de  70 €/ pers. 
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Continuam de-a lungul străzii pentru a ajunge in locatia pentru a degust faimosul 

sandwich vietnamez. Oprirea finală a experiențeinoastre epicureice este la o 

cafenea locală pentru a savura o cafea vietnameză proaspătă. 

Mese incluse: mâncare de stradă în tur 

Durata: 3 ore până la 3 ore 30 min. 

Notă: 11:30 - 14:30 sau 17:30 - 20:30 

Maxim 10 pax/grup 

 

 Ziua 11. Hoi An – Da Nang 

Astazi ne luam la revedere de la Vitnam, suntem transferati catre aeroportul 

din Da Nang pentru a ne imbarca la zborul cu escala catre Bucuresti, nerăbdători 

să revenim pe tărâmurile misterioase ale Asiei. 

 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei 

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel 

de situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi 

refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident 

petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care 

o are cu statele în care are loc desfăşurarea programului. 

• Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care 

acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la 

frontieră). 

• Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de 

desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii 

speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate. 

• Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de 

amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de 

către turişti la recepţia hotelurilor. 

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a 

turiştilor. 

• Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, 

turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic. 

• Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, 

începand cu bancheta a doua; 

• Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul 

de single. 

• Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

 
Grup minim 20 pers. 

Pentru grupuri mai mici de 20 de persoane (între 15 şi 19 persoane) se percepe un 

supliment de  70 €/ pers. 

 

 

 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I :  

 

• My Son Între secolul al IV-lea și al XIII lea o 

cultură unică cu rădăcini în hinduismul indian s-

a dezvoltat pe coasta Vietnamului. Situl My Son 

ascunde rămășitele unor temple 

impresionante, afl ate într-un cadru natural 

demn de spectaculoasele imagini din 

documentarele de călătorie. Sanctuarul este 

foarte popular în ultimii ani, fi ind vizitat de 

turiști din întreaga lume. 

 

• Teatrul de Păpuși pe Apă din Ha Noi nu 

trebuie ratat. Spectacolul cu marionete ce 

dansează pe apă este unic în lume și te va 

transpune ca într-un vis suprarealist. Pentru a 

realiza acest spectacol, păpușarii sunt nevoiți să 

stea în piscine și să controleze marionetele cu 

ajutorul unor sfori ascunse sub apă. O artă 

minunată care a supraviețuit de-a lungul 

secolelor. 
 

Hoteluri program: 
 

Ha Noi: Soleil Boutique Hotel camere (Deluxe) 

sau similar; 

Ninh Binh: Emeralda Ninh Binh Hotel camere 

(Deluxe) sau similar; 

Ha Long: Huong Hai Hotel sau similar + 1 

noapte croaziera in cabine – Suite; 

Hue: Park View Hotel camere (Deluxe) sau 

similar; 

Hoi An: Hoi An Ancient House Resort & Spa 

camere (Garden View) sau similar 
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A B C 
P R E T  D E  P E R S O A N A  
I N  C A M E R A  D U B L A  

P R E T  D E  P E R S O A N A  
I N  C A M E R A  D U B L A  

P R E T  D E  P E R S O A N A  
I N  C A M E R A  D U B L A  

BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 50 € 

STANDARD + 

 

1060 €  
+ 650 € (taxe de aeroport) 

1110 € 
+ 650 € (taxe de aeroport) 

1160 € 
+ 650 € (taxe de aeroport) 

 

✓ Avans 50% la 

înscriere; 

✓ Diferenţa de plată 

pâna la 60 de zile 

înainte de data 

plecării; 

✓ Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

✓ ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

✓ Avans 30% la 

înscriere; 

✓ Diferenţa de plată 

până la 60 de zile 

înainte de data 

plecării; 

✓ Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

✓ ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 

✓ Avans 25% la 

înscriere; 

✓ Diferenţa de plată 

până la 35 de zile 

înainte de data 

plecării; 

✓  Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 

 

 

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 


