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I N F O R M A Ț I I P R E C O N T R A C T U A L E 

 
 
 
 

VIETNAM – AVENTURĂ DE FAMILIE 
Hanoi – HaLong Bay – Hue – Hoi An – Danang – Saigon – Delta Mekong – Ho Chi Minh 

 
 
 
 
 

 
Cu peisajele sale uimitoare, istoria captivantă și cultura bogată, Vietnamul este o 
destinație remarcabilă pe toate fronturile. 
În Hanoi, afișe de propagandă decolorate mărginesc străzile acestui oraș al 
contrastelor. Pierde-te în Cartierul Vechi, vechiul cartier comercial din Hanoi; 
explorați impunătorul Mausoleu Ho Chi Minh sau plimbați-vă în jurul lacului Hoan 
Kiem, mărginit de localnici care practică mișcările mari de Tai Chi. 
Navigați prin apele turcoaz uluitoare și insulele de calcar din Golful Ha Long, una 
dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Asia sau navigați pe căile 
navigabile luxuriante ale râului Mekong. 
Relaxați-vă în Hoi An, un oraș antic fermecător cu case și temple din lemn, cafenele 
cool și străzi comerciale mărginite de mătase, felinare și croitori; apoi îndreptați- 
vă spre sud, spre Ho Chi Minh City, pentru a negocia în Piața Ben Thành și a 
explora înfricoșătoarea rețea subterană a tunelurilor Cu Chi. 
De la nord la sud, Vietnamul oferă o diversitate uimitoare de experiențe, așa că 
vom avea o aventură de neuitat. 

 
 
 
 

Program 
 

 Ziua 1 

Ne imbarcam pe zborul Qatar Airways spre Hanoi, Vietnam, cu o scurta escala in 

Doha. Zbor de noapte. 

 
 Ziua 2, Sosire in Hanoi 
Hanoi, capitala plină de viață a Vietnamului are un stil arhitectural asemănător 
unui oraș de provincie francez, cu bulevarde mărginite de copaci și clădiri joase. 
Este un oraș minunat de explorat pe jos. Pentru cei care sosesc la timp, Leaderul 
nostru plănuiește să vă întâlnească la recepția hotelului la ora 18:00 pentru 
întâlnirea de bun venit, iar pentru cei care doresc, există șansa de a ieși la cină. 
Nu sunt alte activități planificate astăzi, așa că sunteți liber să ajungeți în Hanoi 
în orice moment. Trotuarele sunt pline de vânzători de alimente care te tentează 
cu tăiței aburinți, gustări și delicii prăjite. 
Cazare: Hotel May De Ville 4*. Masa: cina 

 
 Ziua 3, Hanoi- curs de gătit și tur de oraș 
În această dimineață, alăturați-vă liderului nostru de călătorie pentru a vedea mai 
multe din Hanoi, vizitând Pagoda cu un singur stâlp, Templul liniștit al 
Literaturilor și Mausoleul Ho Chi Minh. 
După-amiaza, vă veți bucura de un curs de gătit pentru a experimenta bucătăria 
vietnameză la un restaurant local, ce include specialități regionale precum Goi 
cuon (rulouri de primăvară) sau Pho, felul de mâncare național al Vietnamului, o 

De la 2650€/pers 
14 zile/11 nopti 

D A T E D E   P L E C A R E 

 08.09.2023 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Transport avion București – Hanoi – 

Saigon - București cu compania 

aeriana Qatar Airways. 

 Taxe de aeroport 

 Transferuri conform programului 

 Transport cu microbuz cu Aer 

conditionat 

 11 nopti cazare in hoteluri de 4*, 

confrom clasificării din Vietnam, tren 

si barca. 

 11 Mic dejun, 1 Brunch, 7 Pranzuri, 11 

Cine 

 2 sticle de apa/pax/zi pe circuit 

 Ghid insotitor Roman 

 Ghid local vorbitor de limba Engleza 

in fiecare locatie (pot fi ghizi diferiti 

pe timpul programului) 

 Taxe intrari conform programului 

 Excursie cu barca conform 

programului 

 Croaziera in Halong Bay 

 Bilet de tren ce include o noapte de 

cazare pw ruta Hanoi – Hue in cuseta 

de 4 persoane 

 Bilet de avion, zbor intern Danang – 

Ho Chi Minh 
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supă ușoară de carne de vită sau de pui aromată cu ghimbir și coriandru, la care 
se adaugă tăiței lați de orez, ceapă și fasii de pui, porc sau vită. 
Seara program liber: există șansa de a asista la o reprezentație remarcabilă de 
păpuși tradiționale de apă (opțional). Amplasate pe o scenă inundată, poveștile 
spun povești despre eroi legendari și viața de zi cu zi, cu dragoni și unicorni 
împărțind adesea scena cu focuri de artificii și bătălii navale. 
Cazare: Hotel May De Ville 4*. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 
 Ziua 4 Dimineața plecam spre Golful HaLong. Croazieră de noapte pe o 

barcă tradițională, vizitam satele de pescari, caiac pe mare 

Părăsind Cartierul Vechi din Hanoi după micul dejun, pornim spre Golful Tonkin 

urmand peisajul uluitor al Golfului Ha Long, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO 

și unul dintre cele mai impresionante peisaje vizuale din Asia de Sud-Est. 

Imbarcare imediat după prânz, navigați spre Bai Tu Long Bay. Prânzul este servit 

la scurt timp după îmbarcare, după prânz există timp suficient pentru a vă relaxa 

și a admira insulele falnice de calcar acoperite de pădurea tropicală pentru care 

Golful Halong este atât de faimos. Facem o oprire pentru a vizita un sat de pescari 

Vung Vieng cu barca cu vâsle sau caiacul. Restul după-amiezii este petrecut 

explorând în continuare golful împrăștiat cu sute de insule și presărat cu peșteri 

și grote. Cina este servită la bord, o șansă de a gusta fructe de mare proaspete și 

mâncăruri regionale, ancorăm peste noapte în Golful Bai Tu Long. Există între 10- 

18 cabine cu baie privată la bord, cu restaurant, bar și zonă cu terasă la soare. Se 

asigură toată lenjeria de pat. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că barca poate să 

nu fie exclusivă pentru grupul nostru și, în consecință, este posibil să împărtășim 

cu alți turiști. 

Cazare: Lavender Halong Bay 4* croaziera. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 
 Ziua 5, Dimineata plimbare cu caiacul pe mare; Dupa-amiaza plecam 

spre Hanoi si luam trenul peste noapte catre Hue. 

Răsăritul are loc în jurul orei 06:30, dacă vremea este senină, merită să faci 

efortul de a asista la răsăritul peste golf. Un mic dejun ușor de produse de 

patiserie, ceai și cafea si debarcăm pentru a vizita peșterile ascunse Thien Canh 

Son cu numeroase formațiuni de calcar, stalactite și stalagmite într-o cavernă 

impresionantă. Ne intoarcem pe barca. Brunch-ul este servit la bord. In portul 

Hon Gai, vom porni înapoi la Hanoi. Restul după-amiezii este liber, cu două 

camere de zi pentru ca grupul să se împrospăteze înainte de a ne îndrepta către 

gara centrală din Hanoi pentru a ne urca în trenul de noapte Reunification 

Express către Hue, vechea capitală imperială a Vietnamului. Călătorim în 

compartimente de dormit a cate patru pasageri. Vă rugăm să rețineți că micul 

dejun nu va fi oferit în tren, este recomandabil să luați gustări pentru dimineața 

înainte de urcarea în tren. 

Cazare: Cuseta 4 locuri, tren. Masa: mic dejun, brunch, cina light. 

 
 Ziua 6, Sosire la Hue. Vizita mormintele regale. Curs fabricare zmee. 
Ajunși în Hue în această dimineață, ne bucurăm de câteva dintre atracțiile acestui 
oraș istoric, inclusiv o vizită la Palatul Regal, vom observa Războinicii de teracotă 
care păzesc intrarea și emblematica Pagodă Thien Mu ce adăpostește cea mai 
veche mănăstire din oraș. De asemenea, vizităm casa unui campion național la 
inaltat zmee pentru Vietnam, unde vom invata cum să facem zmee tradiționale 
vietnameze. Vom decora zmee cu simboluri emblematice, cum ar fi dragoni, păsări 
și păuni, apoi vom merge în terenul Cetății din apropiere pentru a le încerca. 
Cetatea este un monument impresionant care are o circumferință de aproape 10 
km cu Orașul Imperial situat în centrul Cetății care are peste 600 m lungime pe 
fiecare parte. Accesul în Orașul Imperial se poate face prin patru porți de intrare, 
deși Poarta Amiezii este folosită doar pentru Rege. 
Cazare: Parl View. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 

T A R I F U L N U   I N C L U D E 

 Taxa procesare si obtinere viza pentru 

Vietnam - 25USD/pers., care se achita 

la sosire in Vietnam in baza 

autorizatiei de la agentie 

 Excursiile opţionale 

 Alte taxe şi cheltuieli personale 

 Alte mese decât cele menţionate 

 Băuturile la mese 

 Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program 

 Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 
 
 
 
 
 
 

R E D U C E R I &   S U P L I M E N T E 

 Supliment single 684 € 

 Copillul 2- 14 ani achita pentru cazare 

în camera cu 2 adulţi: 2448 euro 
 
 

 
B I N E D E   Ș T I U T 

 Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, totuși în cazul 

familiilor cu copii, recomandăm ca 

vârsta minima a participanților minori 

să fie de min. 5 ani. 

 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. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

 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. 

 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. 



 Ziua 7, Plimbare cu bicicleta prin satele traditionale, pictură 

tradițională în lemn și lecție de arte marțiale. 

Călătorie în satul Trieu Son, situat lângă râul Parfume, la periferia orașului Hue, 

pentru o plimbare ghidată cu bicicletele și o plimbare cu barca. Prima oprire este 

satul Sinh unde întâlnim o familie locală care este specializată în realizarea de 

picturi pe lemn. Mai târziu, in cursul diminetii, mergem pe drum deschis pentru 

o plimbare relaxată cu bicicleta în jurul satului și de-a lungul străilor rurale până 

în satul Thanh Tien, renumit pentru florile de hârtie. Străbătând o rețea 

complicată de câmpuri de orez, ajungem în satul Tien Non unde ne îmbarcăm pe 

barca noastră de croazieră, ducându-ne înapoi la Hue (distanța totală de ciclism 

este de aproximativ 6 km). O lecție de arte marțiale inclusă este următoarea 

noastră oprire cu o vizită la o școală dedicată de arte marțiale care practică arta 

vietnameză Kinh Van, echivalentul vietnamez cu Kung Fu, bazată pe tehnici de 

apărare din acțiunile unui tigru, unei cobre și ale unei păsări. Strămoșii 

proprietarului au fost aleși pentru a-l păzi pe regele vietnamez; cunoștințele au 

fost transmise din generație în generație gazdei noastre, căreia i s-a încredințat 

predarea acestei arte străvechi. Vom calatori peste Munții Truong Son și prin 

Pasul Hai Van, așa cum este prezentat în programul TV, Top Gear, până în orașul 

istoric de pe litoralul comercial Hoi An. 

Cazare: Vinh Hung resort 4*. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 
 Ziua 8, Program liber în Hoi An; Opțional închiriere de biciclete sau 

vizita croitorii celebri ai orașului 

Dimineața este liberă pentru a rătăci prin inima istorică a acestui sit al 

Patrimoniului Mondial, admirând clădirile minunat conservate din ceea ce a fost 

odată unul dintre cele mai aglomerate avanposturi comerciale din Asia de Sud- 

Est. Descoperind acest oraș încântător, vă recomandăm o vizită dimineața 

devreme la piața de pește din Hoi An, care prezintă cadrul perfect pentru câteva 

fotografii grozave. Plimbați-vă prin colecția istorică de case tradiționale din lemn 

și temple chinezești din Hoi An. În această după-amiază, puteți închiria biciclete 

și puteți explora peisajul rural din jur, puteți experimenta o croazieră lina pe râu 

sau puteți profita de șansa de a vizita unele dintre celebrele magazine de 

croitorie din Hoi An. Ca alternativă, faceți o călătorie de 20 de minute cu taxiul 

până la coasta din apropiere pentru a petrece ziua pe plajă. 

Cazare: Vinh Hung resort 4*. Masa: mic dejun 

 
 Ziua 9, Plecare spre Danang, zbor spre Ho Chi Minh City. Explorați Old 

Saigon și descoperiți un buncăr secret de arme 

Plecare spre Danang, zburam către Ho Chi Minh City. Vom explora Old Saigon și 

vom descoperi „Secret Weapons Bunker”. În această după-amiază vom 

experimenta o altă latură a orașului Ho Chi Minh, departe de principalele atracții 

si ne vom plimba pe aleile din spatele Old Saigon. Ne îndreptăm spre Districtul 3 

cu ciclo (biciclete cu un loc în față) și oprim pe artera principală și în labirintul de 

străzi înguste din acest cartier plin de viață. Plimbarea noastră ne duce pe lângă 

vitrine colorate, prin piețe locale care vând orice, de la fructe colorate la DVD-uri 

contrafăcute și pe lângă case, biserici și școli, toate strânse în clădirile mici care 

mărginesc aleile înguste. Este o comunitate fascinantă interconectată aici, care 

este la o aruncătură de bat de centrul orașului, dar care se separa de clădirile 

moderne și mulțimile de turiști. Ne oprim la un stand local pentru o cafea 

tradițională vietnameză (cafea preparată servită dulce cu lapte condensat) unde 

putem degusta și „Banh Mi” - o interpretare vietnameză a umilei baghete 

franceze - proaspăt coaptă și plină cu o combinație de produse tradiționale și 

multe altele, ingrediente exotice, aromate. Plimbarea se sfarseste la așa- 

numitului buncăr de „arme secrete”. O mică „casă cu tuburi” modestă, amplasată 

într-un cartier liniștit, ce ascunde o trapă în podea, ascunzând un subsol plin de 

puști, grenade și muniție. Buncărul a jucat un rol cheie în ofensiva TET din 1968, 

a fost baza de la care „Echipa 5” a Viet Cong-ului și-a lansat asaltul, iar locația sa a 

fost dezvăluită abia după încheierea războiului. Avem ceva timp pentru a explora 

casa și buncărul, pline cu arme și fotografii scoase din funcțiune, decupaje de 3 

știri și suveniruri din timpul războiului. 

 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. 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. 



Cazare: Fusion Suites Saigon 4*. Mese : mic dejun, pranz si cina 
 

 Ziua 10, Vizita la Tunelurile Cu Chi; Dupa-amiaza libera cu vizita 

optionala la un parc acvatic 

După micul dejun în această dimineață, vom porni pentru a vizita tunelurile Cu 

Chi. Construite pentru prima dată de vietnamezi în timpul războiului lor colonial 

cu francezii, tunelurile au fost ulterior extinse foarte mult și au continuat să 

dobândească notorietate în timpul războiului din Vietnam, când au servit ca bază 

de comandă subterană pentru 10.000 de soldați vietcong. Explorarea Cu Chi oferă 

o idee despre condițiile pe care au trebuit să le îndure vietnamezii (tunelurile sunt 

înguste și pot fi destul de claustrofobe). După-amiaza permite mai mult timp în 

oraș, inclusiv o vizită opțională la parcul acvatic, o modalitate excelentă de a vă 

răcori de soarele de la mijlocul zilei. 

Cazare: Fusion Suites Saigon 4*. Mese : mic dejun, pranz si cina 

 
 Ziua 11, Plecare spre Delta Mekong, plimbare cu bicicleta, cazare la o 

gospodarie traditionala și lecție de gătit 

Părăsind orașul, vom calatori prin Delta Mekong și ne vom urca pe o barcă până la 

punctul de plecare al plimbării noastre cu bicicleta. Mergem cu bicicleta timp de 

aproximativ 10-12 km de-a lungul potecii plane din satul Cai Be, cu vederi 

constante ale deltei. Traseul este adesea umbrit, ceea ce este util pentru 

combaterea umidității (barca poate ridica bicicliști în diferite puncte de oprire,  

dacă este necesar). Pe parcurs, vom vizita casa doamnei Nani, care ne va arăta cum 

să facem hârtie de orez în mod tradițional și casa domnului și doamnei Thao, care 

ne vor oferi băuturi răcoritoare, inclusiv faimoasa ei „Clătită Mekong”. Întorcându- 

ne la barca noastră de croazieră pentru prânzul la bord, continuăm navigarea de- 

a lungul deltei. Transferul de la barca noastră de croazieră la o ambarcațiune 

sampan, o mică barcă tradițională folosită în mod regulat de săteni pentru a  

călători de-a lungul deltei, astfel vom face o scurtă călătorie către o casă 

tradițională, amplasată într-o grădină minunată, cu o zonă principală de lounge și 

sufragerie, cu decor tradițional. După ce ne-am instalat în cazarea noastră simplă, 

dar curată, pornim într-o experiență gastronomică în timp ce participăm la o lecție 

de gătit vietnamez. De obicei, gazdele noastre oferă si un spectacol de dans și 

cântece tradiționale pentru a însoți masa de seară. 

Cazare: Gospodarie traditionala Phuong Thao. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 
 Ziua 12, Croaziera dimineata pe Delta Mekong. Intoarcere la Ho Chi 

Minh City, unde se termină călătoria. 

Lăsând în urmă casa gazdă, vom naviga înapoi de-a lungul deltei Mekong, 

trecând pe lângă piețele plutitoare mici și ne vom lasa absrobiti de atmosfera 

acestui punct comercial unic, o vastă rețea de râuri și insule care traversează 

sate agricole, câmpuri de orez și mlaștini cu mangrove. Ne luam rămas bun de la 

echipajul nostru, si vom porni înapoi la Ho Chi Minh City pentru cazare. Dupa 

amiaza libera. 

Cazare: Fusion Suites Saigon 4*. Masa: mic dejun, cina 

 
 Ziua 13, Timp liber si transfer la aeroport 

Timp liber in cursul diminetii, si apoi transfer la aeroport pentru zborul spre 

casa. Vom avea o scurta escala in Doha 

 
 Ziua 14, Sosire in Bucuresti 
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*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri 

 
 
 
 

 
C A Z A R I 

 May De Ville 4* hotel 

(https://maydeville.com/) sau similar 

 Lavender Halong Bay 4* cruise 

 Overnight on train (https://dsvn.vn/) 

 Park View 4* hotel 

(http://parkviewhotelhue.com/) sau 

similar 

 Vinh Hung 4* resort 

(http://www.vinhhunghotels.com.vn/ 

sau similar 

  Fusion Suites     Saigon 4* hotel 

(https://saigon.fusion-suites.com/)   

sau similar 

 Phuong Thao homestay 

 

 
O R A R D E   Z B O R 

QR0222 
OTP Sep 8, 2023 5:15pm - DOH 9:45pm 
QR0976 
DOH Sep 9, 2023 2:55am - HAN 2:05pm 

 

QR0971 
SGN Sep 20, 2023 7:55pm - DOH 
11:25pm 
QR0219 
DOH Sep 21, 2023 2:05am - OTP 7:00am 

A B 
FIRST MINUTE 

Reducere 
320 € 

STANDARD 

2645€ 2965€ 

Pret de persoana in camera dubla* 

 

https://maydeville.com/
https://dsvn.vn/
http://parkviewhotelhue.com/
http://www.vinhhunghotels.com.vn/
https://saigon.fusion-suites.com/
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