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MAGICUL VIETNAM
Hanoi – Croaziera in Golful Halong – Halong –Hoi An – Ho Chi Minh – Phan Thiet

1790 €

De la
(Preţ în limita locurilor
disponibile)

13 zile

Vietnamul ne-a pregătit o călătorie fabuloasă în timp! Se spune ca esta tara pe
care orice turist pasionat de calatorii trebuie sa o viziteze macar o data in viata.
Frumusetea peisajelor, arhitectura aparte a monumentelor religioase,
gastronomia locala, si nu in ultimul rand, poporul vietnamez, sunt doar cateva
dintre secretele acestei bijuterii din Asia de sud-est. 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.

DATE DE PLECARE
05.11

SERVICII INCLUSE
• Bilet de avion Bucuresti –Hanoi şi Ho
Chi Minh - Bucureşti retur, zboruri
cu escala (orarul de zbor se poate
modifica);
• Taxele de aeroport ;
• Bilete de avion pe rute continentale
Hanoi – Danang si Danang - Saigon
• Transport cu autocar/ microbuz cu
climatizare, la dispoziţie conform
programului;
• 10 nopţi de cazare în hoteluri de 4*;
• 1 noapte cazare pe vapor (jonca
traditionala) in cabine cu 2 paturi;
• 11 mic dejunuri + 2 pranzuri + 2 cine;
• Plimbare cu barca pe raul Thu Bin in
Hoi An;
• Transferurile, tururile şi excursiile
menţionate în program;
• Taxele de intrare la obiectivele
turistice menţionate în program;
• Ghizi locali;
• Conducător de grup român.

De ce veţi iubi această călătorie :
 Vizitati relicvele capitalei vietnameze vechi de 1.000 de ani.
 Urcati pe o joncă, o corabie tradiţional vietnameză cu pânze, și aveti parte de
o croazieră minunată printre cele peste 2.000 de mici insule ca de smarald,
acoperite cu vegetaţie și izvor al legendelor cu dragoni din Golful Halong.
 Pentru o experienţă completă înnoptati la bordul navei și servim preparate
pescărești delicioase atât la prânz, cât și la cină.
 Petreceti o zi in delta Râului Mekong, la Cai Be, renumit pentru comunitățile
sale rustice plutitoare, navigand cu barca printre canalele înguste.
 Bucurați-vă de soare, nisip și mare într-una dintre cele mai bune destinații de
plajă din Vietnam – Phan Thiet.

Program
 Ziua 1. București – Hanoi
Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul cu escala spre Hanoi
nerăbdători să descoperim o parte din sufletul Asiei

 Ziua 2. Sosire in Hanoi
Ajungem in Hanoi unde dupa formalitatile vamale ne vom intalni cu ghidul local
si vom avea transfer la hotel. Timp liber pentru odihna. Cazare in Hanoi la hotel
Muong Thanh Hanoi Center 4* (sau similar). Mese: nu sunt incluse.

 Ziua 3. Hanoi
Mic dejun. Avem toată ziua la dispoziţie pentru a gusta din savoarea Hanoiului.
Capitală a ţării și al doilea oraș ca mărime din Vietnam, Hanoi se remarcă
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EXCURSII OPTIONALE
• Excursie la ferma organica Tra Que de
langa Hoi An 60 euro/pers (pranzul
este inclus in pret)
• A O Show & Dinner 85 euro/pers
TARIFUL NU INCLUDE
• Taxa de viza Vietnam 25USD/pers.,
care se achita la sosire in Vietnam in
baza autorizatiei de la agentie;
• Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi
(se achită la faţa locului);
• Excursiile opţionale pentru grup
minim de 15 persoane;
• Alte servicii decât cele menţionate în
program;
• Taxe foto + video locale (se achită
opţional la faţa locului).
• Taxa de iesire de pe aeroporturi, daca
se aplica;
• Asigurarea medicală de călătorie și
asigurarea storno.
REDUCERI& SUPLIMENTE
• Supliment de single 625 €
ACTE NECESARE PENTRU
CĂLĂTORIE
• Paşaport valabil cel putin inca 6 luni
de la data returului din excursie, care
sa contina cel putin 2 coli albe;
• Nu se accepta pasaport temporar.
• 2 fotografii de tip pasaport care vor fi
luate personal in calatorie, pentru
viza de Vietnam care se primeste la
intrarea in tara pe aeroport.
BINE DE ȘTIUT
• Autoritătile vamale isi rezervă dreptul
de a refuza intrarea pe teritoriul
statului a oricarei persoane care nu
prezintă suficientă incredere chiar
dacă aceasta a obtinut acordul pentru
obtinerea vizei turistice. Agentia de
turism
nu
poate
fi
facută
răspunzatoare pentru astfel de situatii
ce nu pot fi depistate anterior plecării.
Turistul isi asumă riscurile de a-i fi
refuzată intrarea si de aceea este
obligat să informeze agentia asupra
oricarui incident petrecut vreodată in
afara granitelor României, precum si
asupra oricarei tangente pe care o are
cu statele in care are loc desfasurarea
programului.
• Agenţia îşi rezervă dreptul de a
modifica valoarea taxelor de aeroport
în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană;
valoarea exactă a taxelor de aeroport
va fi comunicată cu două săptămâni
înaintea plecării, odată cu emiterea
biletelor de avion.

printr-un amestec al influenţei chineze și cea a perioadei coloniale franceze, aici
referindu-ne atât la arhitectură, cât și la gastronomia locală. Arhitectura
Hanoiului, s-a dezvoltat in principal din secolele XIX si XX, iar zona construita in
stil francez a ramas in mare parte intacta. Orasul pastreaza vechi temple si altare
dedicate zeilor sau eroilor nationali, care, se spune, i-au ajutat pe localnici sa
cultive si sa protejeze pamanturile fertile de pe malul drept al Fluviului Rosu.
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.
Moment de ragaz: bucuataria vietnameza
Bucataria vietnameza este una dintre cele mai sanatoase din lume, deoarece
ingredientele folosite pentru prepararea mancarurilor sunt, de cele mai multe
ori, proaspete si gatite fara prea mult ulei. Mancarurile vietnameze sunt sarace in
calorii, dar acest lucru nu inseamna ca le lipseste gustul. Dimpotriva, cele mai
multe preparate traditionale au un gust puternic, de care te indragostesti la
prima incercare. Incercati Pho, o supa cu taietei din orez si carne de vita oparita
care se consuma in Asia de peste 100 de ani. Exista in jur de 17 feluri diferite de
Pho, in functie de regiune, insa vietnamezii spun ca reteta din Hanoi este de
neegalat. Opriti-va la una din tarabele cu mancare stradala si savurati o portie cu
delicioasa supa Pho.
Cazare in Hanoi la hotel Muong Thanh Hanoi Center 4* (sau similar).
Mese: mic dejun

 Ziua 4. Hanoi – Croaziera in Golful Halong
După micul dejun, mergem să vedem una dintre minunile noi ale lumii, celebrul
golf de la Halong, care face parte din patrimoniul universal. Urcăm pe o joncă, o
corabie tradiţional vietnameză cu pânze, și avem parte de o croazieră minunată.
Plutim printre cele peste 2.000 de mici insule ca de smarald, acoperite cu
vegetaţie și izvor al legendelor cu dragoni. După prânz, mergem cu niște bărci
mai mici să vedem Peștera Tien Ong. Pentru o experienţă completă înnoptăm la
bordul navei și servim preparate pescărești delicioase atât la prânz, cât și la cină.
Cazare la bordul vasului Bhaya Classic Cruise 4* (sau similar). Mese: mic dejun,
pranz si cina.

 Ziua 5. Halong – Hanoi – Hoi An
Ne energizăm cu un mic dejun pe vas, în lumina caldă a soarelui. Mai trecem o
dată prin fermecătorul Halong Bay înainte de a debarca și a merge la Hanoi
pentru a zbura către Hoi An. Sosire pe aeroportul din Danang si intalnire cu
ghidul local pentru transfer la hotelul din Hoi Anl. Cazare în Hoi An la hotel Hoi
An Silk Village 4* (sau similar). Mese: mic dejun.

 Ziua 6. Hoi An
Dupa micul dejun descoperim Hoi An, un fost port comercial care a primit
negustori chinezi, olandezi, francezi, japonezi, portughezi și arabi între secolele
XVI-XVIII. Astăzi, Hoi An este renumit pentru centrul său vechi parcă desenat
printre romanticele canale, conservat foarte bine de-a lungul anilor. Vedem
capodopere arhitecturale precum Pagoda Chua Ong, ridicata in 1653 în cinstea
generalului chinez Quan Cong, venerat de mulți ca simbol al loialității și justiției,
Templul Phuc Kien, Casa Tan Ky și admirăm casele joase tipic chinezești, cât și
mulţimea de pagode pline de culoare. După-amiaza, facem o plimbare cu barca
de-a lungul râului Thu Bon, prilej foarte bun pentru fotografii și socializare.
Cazare în Hoi An la hotel Hoi An Silk Village 4* (sau similar). Mese: mic dejun.
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• 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.
• 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.
• Obiectivele din tururile panoramice
cu autocarul se vizitează doar pe
exterior.
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor
de transport este cea oficială pentru
ţările tranzitate.
• Pentru sumele colectate de catre
ghid, in numele turistului, pentru
achitarea diferitelor biletele de
intrare la obiective / bilete de
vaporas / feribot, clientul va primi
tichetele locale.
• Hotelurile folosite in programele de
circuite culturale Christian Tour sunt
hoteluri standard. In fiecare program
sunt nominalizate unitatile de cazare
contractate. Orice modificare aparuta
ulterior va fi notificata in timp util.
• Distribuţia camerelor la hotel se face
de către recepţia acestuia;
• Problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolvă 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 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. Preturile afisate in afisate
in program sunt informative.
• 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.
• Se acceptă partaj în cameră dublă la
înscriere, iar dacă nu se închide se va
plăti suplimentul de single.

 Ziua 7. Hoi An – O zi la ferma de legume organice de la Tra Que
Dupa micul dejun aveti timp liber in Hoi An sau va propunem sa mergeti cu noi
intr- o excursie optionala inedita, cu bicicleta sau autobuzul, pentru a afla mai
multe despre agricultura și pescuitul din zonă. Vom merge in satul organic Tra
Que, unde vom ajunge dupa o scurta plimbare cu Bicicleta de aproximativ 30 de
minute de-a lungul potecilor care traverseaza campurile de orez. Ajungem in
satul Tra Que , unde comunitatea s-a reunit pentru a crea o fermă mare de
legume si avem ocazia sa vedem cum trăiesc fermierii și le vom da și o mână de
ajutor în grădină. Fermierii ne prezinta metodele pe care le folosesc pentru a
planta, fertiliza și obtine o recolta bigata, apoi trecem la actiune si greblam
pământul și semănăm semințe. Gazdele apreciaza efortul dvs si va rasplatesc cu
o baie racoritoare cu plante pentru picioare și un masaj. Participam la o scurtă
demonstrație de gătit, urmată de un prânz garnisit cu legumele delicioase direct
de la fermă în farfurie! Asadar bucurați-vă de o zi minunată într-un proiect de
agricultură comunitară locală chiar lângă Hoi An. Ne intoarcem in Hoi An la hotel.
Cazare în Hoi An la hotel Hoi An Silk Village 4* (sau similar). Mese: mic dejun.

 Ziua 8. Hoi An - Ho Chi Minh
După un mic dejun energizant, ne indreptam spre aeroportul Danang de unde
zburăm spre Ho Chi Minh. Opţional, poţi participa la una dintre cele mai
memorabile experienţe din oras, spectacolul unic în lume A O Show, unde îi vei
vedea performând pe cei mai talentaţi artiști locali de circ, dansatori, atleţi și
artiști. Facem o plimbare pe bulevardele largi din centrul Saigonului și ne oprim
la restaurantul Hoa Tuc, o bijuterie arhitecturală ce ascunde comori culinare
desăvârșite. După o cină memorabilă, mergem la hotel pentru odihnă. Cazare in
Ho Chi Minh la Hotel Moung Thanh Saigon Center 4* (sau similar). Mese: mic
dejun si cina.

 Ziua 9. Ho Chi Minh - Delta Mekong
Astăzi mergem în delta Râului Mekong, la Cai Be, renumit pentru comunitățile
sale rustice plutitoare. Pana la destinatie ne vom deplasa cu barca printre canale
înguste, și facem o plimbare în jurul pieţei plutitoare. Pe traseu ne oprim la o
plantație de cacao unde vizitam o mica fabricuta si asistam la procesul de
prăjire, spargere și măcinare a boabelor de cacao înainte de a vă răsfăța cu o
ceașcă de cacao fierbinte. Continuăm de-a lungul labirintului de canale către Vinh
Long și ne oprim în mai multe sate artizanale pentru a vedea cum muncesc
meșteșugarii locali. Urmărim o demonstrație despre cum se gateste o specialitate
vietnameză foarte apreciata- banh xeo care este de fapt o clătită vietnameză
savuroasă, dupa care ne așezam la masa si la un prânz delicios cu delicatese
locale. Turul se termină cu o plimbare ușoară cu barca înapoi la Cai Be și apoi cu
mașina înapoi la Ho Chi Minh City. Cazare in Ho Chi Minh la Hotel Moung Thanh
Saigon Center 4* (sau similar). Mese: mic dejun si pranz.

 Ziua 10. Ho Chi Minh - Phan Thiet
Ne îndreptăm spre Phan Thiet pentru o vacanţă relaxantă pe plajă. Orașul este
renumit pentru nouc mam, un sos de pește tradiţional renumit în întreaga lume.
Portul este plin de bărci viu colorate, așa că ia aparatul de fotografiat pentru
amintiri vesele! Cazare in Phan Thiet la hotel Blue Ocean Resort 4* (sau similar).
Mese: mic dejun.

NOTE FINALE :
• Termen de inscriere : Minim 4
saptamani inainte de data plecarii
• Grup minim 20 de persoane.
• Pentru grupuri mai mici de 20 de
persoane (intre 15-19 persoane) se
percepe un supliment de 110 € /pers.

 Ziua 11. Phan Thiet – Insula KeGa
Pentru o relaxare completă, mai petrecem o zi în însoritul Phan Thiet. Îţi
sugerăm o excursie cu barca până pe Insula KeGa, unde vei fi captivat de natura
sălbatică și de farul KeGa, un simbol vizitat anual de mii de turiști. Cazare in Phan
Thiet la hotel Blue Ocean Resort 4* (sau similar). Mese: mic dejun.
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EXPERIENTE CULINARE :

 Ziua 12. Phan Thiet - plaja si relaxare

• Bucataria vietnameza este un melaj
de influente din China, India si
Thailanda, dar cu toate acestea
reuseste sa fie unica, diferita si
savuroasa. Printre ingredientele
principale folosite in bucataria
vietnameza se numara: orezul;
pastele de orez; legumele proaspete;
pestele; fructele de mare; sosul de
peste; sosul de soia; pasta de creveti;
diferite tipuri de carne, insectele
(doar pentru cei curajosi)
• Fructele, in principal litchi, pomelo,
fructul dragonului, ananas si
rambutan reprezinta principalul
desert in Vietnam.
• Daca iti doresti sa gatesti in stil
vietnamez, din borcanele tale cu
mirodenii nu ar trebui sa lipseasca:
fulgii de chili; busuiocul thailandez;
anasonul; lemongrassul; ghimbirul;
coriandrul.
• Cele mai multe mancaruri vietnameze
se prepara cu supa sau cu apa in loc
de ulei, pentru a fi cat mai sanatoase.
Pentru aromatizarea mancarurilor se
folosesc cantitati generoase de
mirodenii, insa gustul preparatelor nu
este atat de picant precum in alte
bucatarii asiatice.
• Unul dintre cele mai mari secrete ale
bucatariei vietnameze consta in
gasirea echilibrului Yin-Yang. Altfel
spus, mancarea trebuie sa fie placuta
pentru ochi, sa ofere sunete prin
ingredientele crocante, sa invaluie
papilele gustative si sa aiba un miros
imbietor.
• Echilibrul Yin-Yang al bucatariei
vietnameze consta si in asocierea
corecta a ingredientelor, astfel incat
sa existe o "batalie" intre cald si rece.
De exemplu, fructele de mare, care
sunt considerate ingrediente reci,
trebuie combinate cu ghimbir, care
este un ingredient cald, iar carnea de
rata, considerata racoritoare, rece,
trebuie servita cu sos de peste, care
este cald.

Întreaga zi suntem liberi să ne relaxăm la plajă, înotând în apele limpezi și calde,
sau, dacă ne simţim plini de energie, putem explora staţiunea pe bicicletă sau
putem merge într-o superaventură pe dunele de nisip. Îţi vindem un pont:
preparatele culinare din Phan Thiet sunt remarcabile, iar fructele de mare
proaspete merg mână în mână cu un cocteil local rece și aromat.

 Ziua 13. Phan Thiet – Ho Chi Minh
Este ultima șansă pentru o baie în mare înainte de a vă întoarce după-amiază în
Ho Chi Minh, de unde zburaţi spre casă.
Orar informativ : compania Emirates
05.11.2022 EK 2245 Otopeni 14.10 - Dubai 21.05
06.11.2022 EK 394 Dubai 03.40 - Hanoi 12.40
17.11.2022 EK 393 Saigon 23.55 - Dubai 04.25#1
18.11.2022 EK Amsterdam 20.55 - Bucuresti
00.35 #1

A
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C

D

BEST DEAL
Reducere
600 €

FIRST MINUTE
Reducere
400 €

PROMO
Reducere
200 €

STANDARD

1790 €

1990 €

2190 €

2390 €

Pret de persoana in camera dubla
Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor,
care se modifica in functie de gradul de umplere.
IMPRESII
• Așteptăm impresii şi recomandări la relatii.clienti@christiantour.ro
• sau pe formularul de feedback https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

Află mai multe pe www.christiantour.ro
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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