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НАЙ-ДОБРОТО ОТ ВИЕТНАМ 
/международни групи/ 

 

Брой участници в група:   Гарантирани групи за над 2-ма души  

Дати на провеждане:        от Януари до Декември 2018 

2018 Януари 7, 14, 21, 28 

Фавруари 4, 25, 28 

Март 4, 7, 11, 18, 21, 25 

Aприл 1, 4, 8, 15, 22 

Май  2, 6, 16, 20, 30 

Юни 3, 10, 20, 24 

Юли 1, 11, 15, 25, 29 

Август 1, 5, 15, 19, 29 (*) 

Септември 2, 12, 16, 26, 30 

Октомври 3, 7, 17, 21, 24, 31 

Ноември 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

Декември 2, 5, 9, 12, 16 (*), 19 (*), 23 (*), 26 (*) 

(*): По тези дати е възможно да има доплащания, които ще се уточнят при потвърждение на резервация.  
 
По запитване са възможни и други дати 
Продължителност:    13 дни / 10 нощувки 
Маршрут:    Сайгон – Ку Чи – Делтата на Меконг – Хойан – Хюе – Ханой – Халонг Бей 
Пътуване от юг на север е най-добрия начин да се запознаете с модерния живот, традиционната култура 
и история на Виетнам. 
Продължение на екскурзията:  Удобни връзки с Банкок, Юнан, Луанг Прабанг, Пном Пен, Сием Рип. 
Продължение на екскурзията с посещение на други части на Виетнам като: Сапа, На Транг, Муи Не и др. 
са възможни при запитване. 

   

Най-важни обекти, които се посещават: 

 Музея на войната – петата най-добра азиатска туристическа атракция за 2013 г. според 
Трипадвайзер. 

 Открийте водния свят на делтата на Меконг, където лодки, къщи и пазари плават по 
многобройните притоци, канали и потоци. 
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 Научете как виетнамците са извоювали независимостта си от американската армия с помощта на 
тунелите Ку Чи, впечатляваща мрежа от свързани подземни тунели.  

 Открийте малките улички на древния град Хой Ан – изключително добре запазен пример за 
азиатско търговско пристанище от 15 до 19 в.  

 Получавате подарък глинена окарина с вашия зодиакален знак. 
 Открийте културата на Хюе с нашата уникална разходка за храна, предлагана на улицата.  
 Куриз в залива Ха Лонг – едно от новите седем чудеса на света, където между 1600 острова се 

открива впечатляваща панорама.    

 

Програма 

Ден 1: отпътуване от София или Варна 
Ден 2: пристигане в Сайгон 
Ден 3: Сайгон – обиколка на града – тунелите Ку Чи /закуска, обяд/ 
Ден 4: Сайгон – делтата на Меконг – Сайгон /закуска, обяд/ 
Ден 5: Сайгон – Дананг – Хой Ан /закуска/ 
Ден 6: Хой Ан – Тра Куе и Тан, селото на керамиката – подарък глинена окарина с вашия зодиакален знак 
/закуска, обяд/  
Ден 7: Хой Ан – Мисон – Хойан – Хюе /закуска/  
Ден 8: Обиколка на Хюе – улична храна – нощувка във влака за Ханой /закуска, обяд/  
Ден 9: Обиколка на Ханой /обяд/ 
Ден 10: Ханой – Халонг Бей – нощувка на кораб /закуска, обяд, вечеря/ 
Ден 11: Халонг Бей – Ханой /закуска, бранч/ 
Ден 12: отпътуване от Ханой /закуска/ 
Ден 13: пристигане в София или Варна 

 

Програма в детайли 

Ден 1: отпътуване от София или Варна 

 

Ден 2: пристигане в Сайгон 
Добре дошли в Сайгон, Виетнам! 
След пристигане, трансфер от летището Тан Сон Нат до центъра на Сайгон и настаняване в хотел. Време за 
почивка и развлечения. Нощувка в Сайгон. 
Забележка: Настаняването в хотелите се извършва след 14 ч.   
 
Ден 3: Сайгон – обиколка на града – тунелите Ку Чи /закуска, обяд/ 
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Сутринта започваме нашата обиколка на  града с посещение 
на Двореца на Обединението, свидетел на Виетнамската 
война завършила през 1975 г. Тази голяма сграда днес е 
музей и зала за официални приеми. В близост до Двореца се 
намират Централната поща в колониален стил и катедралата 
Нотре Дам, построена между 1877 и 1883 г., която се счита за 
една от най-красивите забележителности на града. 
Последната ни спирка ще бъде музея на войната. 
Обяд в местен ресторант. 
След обяд ще посетим тунелите Ку Чи, един от малкото 
останали паметници от Виетнамската война.  Под земята са 
разположени над 200 км тунели, изкопани на ръка и 
обитавани от виетнамската съпротива по време на войната. Вие дори можете да пропълзите няколко 
метра под земята, за да добиете истинска представа. Завръщане в Сайгон и свободно време за почивка и 
развлечения. Нощувка. 
Изхранване: закуска в хотела, обяд в местен ресторант 
 
Ден 4: Сайгон – делтата на Меконг – Сайгон /закуска, обяд/ 
След закуска потегляме за Май То в сърцето на делтата на 
Меконг, за да посетим красивата пагода Вин Транг. После ще 
се разходим с лодка по реката и ще видим наколните 
жилища, плантации и рибарски селища по бреговете на 
реката. На остров Тортоа ще имаме обяд. Продължаваме 
към Ан Кан по естествени канали и ще опитаме сезонни 
плодове и мед под сянката на кокосови дървета и 
южновиетнамска народна музика, изпълнявана от местни 
музиканти. 
Ще посетим семейна фабрика и ще опитаме вкусни кокосови 
бонбони, ще се запознаем с живота на хората в платнациите.  
Нощувка в Сайгон. 
Изхранване: закуска и обяд в местен ресторант.  
 
Ден 5: Сайгон – Дананг – Хой Ан /закуска/ 
След закуска трансфер за полет до Да Нанг. 
Посрещане на летището в Да Нанг и трансфер до хотела в 
Хой Ан.  
Заедно с нашия екскурзовод в Хой Ан ще се разходим по 
Японския мост, ще посетим китайските зали на мълчанието, 
стари къщи, магазини, погоди и ще стигнем до пазара, 
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разположен на реката Ту Бон. Там ще открием творци, които над покривите на Хой Ан получават 
вдъхновение от магията на ориенталския дух. Това е чудесно място за купуване на коприна. Местните 
шивачи ще изработят по поръчка дреха в рамките на 1 ден. 
Нощувка в Хой Ан 
Изхранване: закуска в хотела 
 
Ден 6: Хой Ан – Тра Куе и Тан, селото на керамиката – подарък глинена окарина с вашия зодиакален 
знак /закуска и обяд/ 
След закуска тръгваме от хотела и с велосипеди след 
около 30 мин ще стигнем до селото на подправките Тра 
Куе. По времето на кратка разходка из зеленчуковите 
градини ще се запознаем с историята на селото.  Ще се 
включим в работата в градините и ще разберем как се 
подготвя земята, как се сади, полива, как се берат 
зеленчуци… местно семейство ще ни приготви обяд. Ще 
помогнем в приготвянето на Там Ху пролетни рулца, 
Бан Ксео – местни палачинки от района на среден 
Виетнам.  
После се сбогуваме с нашите домакини и 
продължаваме пътя си към селото на керамиката Тан Ха. Разположено на брега на реката Ту Бон, Тан Ха е 
добър пример да видим керамиката на Хой Ан, която се експортира в много държави по целия свят 
заедно с прочутата коприна и подправки. Най-голямата забележителност е Музея на Теракотата, който е 
посветен на историята на произвдоството на керамика в Хой Ан. В градината на музея можете да 
намерите всичко: от Тадж махал до Колизеума в Рим. Научете се как се прави истинска керамика от Хой 
Ан и си вземете подаръка – окарина с вашия зодиакален знак, която ще ви напомня за една запомняща се 
ваканция. 
Нощувка в Хой Ан 
Изхранване: закуска в хотела, обяд в Тра Куе  
 
Ден 7: Хой Ан – Мисон – Хой Ан - Хюе /закуска/ 
След закуска потегляме от Хой Ан за Мисон, където ще 
откриете скритите съкровища на културата Чам, която е била 
силно развита в земите на съвременен централен Виетнам. 
Кулите на Чам са един от петте обекта във Виетнам включени 
в списъка за културното наследство на ЮНЕСКО.  
Завръщане в Хюе и нощувка. 
Изхранване: закуска в хотела 
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Ден 8: Обиколка на Хюе – улична храна – нощувка във влака за Ханой /закуска, обяд/ 
Хюе е първия град-забележителност признат от ЮНЕСКО за 
своята архитектура и традиционен начин на живот.  Тази 
сутрин ще открием чара на града от Кралската Цитадела и 
Забранения град. После ще продължим към пъстроцветния 
пазар Донг Ба, където можете да откриете много от съставките 
на местната храна. 
Най-добрият начин да се запознаете с местната култура е като 
опознаете уникалната и кухня. Около обяд ще започне нашия 
специален тур за „улична” храна, който ще ни разкрие другата 
страна на Хюе. Обиколката ни започва от  оризови кнедли и 
добре познатата телепка супа „Бун Бо Хюе”. Кулинарната ни 
обиколка ще завърши в малък ресторант, където се сервира 
сладката супа Че и деликатес от тапиока и други местни 
съставки. Или ако сладката супа, не е по ваш вкус, 
виетнамското кафе с кондензирано мляко ви очаква.  
След това отиваме на гарата, където с нощния влак ще 
пътуваме за Ханой. Нощувка във влака. 
Изхранване: закуска в хотела, обяд в местен ресторант.  
 
Ден 9: Обиколка на Ханой /обяд/ 
След пристигане, трансфер до хотела в Ханой, където ще 
оставим багажа. 
Днес е денят в който ще посетим столицата на Виетнам. Ще 
започнем от мавзолея на Хо Ши Мин, неговата скромна наколна 
къща и пагода, които са в близост до площад Ба Дин. Там се 
провеждат всички важни церемонии и тържества в Ханой. 
Продължаваме към пагодата Тран Куо и храма на литерстурата, 
който е и първия университет във Виетнам.  
След обяд в местен ресторант ще посетим езерото Хоан Кием – 
сърцето и душата на Ханой.  
Ако денят е вторник, сряда, събота или неделя ще продължим към Етнографския музей. 
В този музей е показано разнообразието на виетнамската култура с колекция от над 15 000 експоната, 
събрани от цял Виетнам.  Там се намира и Център за проучвания и консервация в който учени от цял свят 
изучават традиционната виетнамска култура.  
Ако денят е понеделник, сряда или петък се продължава за Бат Транг – целището на керамиката, което е 
разположено на 20 км от Ханой. 
Завръщане в хотела и почивка.  
Нощувка в Ханой. 
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Изхранване: обяд в местен ресторант.  
 
Забележка: Мавзолеят на Хо Ши Мин е затворен в понеделник и петък и от края на септември до 
ноември за годишна поддръжка.  
 
Ден 10: Ханой – Халонг бей – нощувка на криузен кораб /закуска, обяд, вечеря/ 

Ако искате да видите как се събуждат хората от Ханой, 
станете рано и направете сутрешен крос до езерото в 
близост до вашия хотел. Там можете да се присъедините 
към хилядите местни хора за техните упражнения по Тай 
Чи, джогинг, танци и др.  

След закуска в хотела ще се отправим към Халонг Бей, 
намиращ се в списъка за природни наследства на 
ЮНЕСКО от 1994 г., където ще се качим на нашия криузен 
кораб. Насладете се на пътешествие из Халонг Бей, където 
ще спираме за посещение на пещери, ще плуваме и ще се 
наслаждаваме на залеза над морето. Нощувка на кораба. 

Изхранване: закуска в хотела, обяд и вечеря на кораба. 

Meal: Breakfast at hotel, Lunch and dinner on board.   
Забележка: тази програма може да се промени без 
предупреждение по метеорологични причини.  
  
Ден 11: Халонг Бей – Ханой /закуска, бранч/ 

Ранно ставане с тренировка по тай чи или йога. Закуска 
докато корабът се придвижва между островчетата в 
залива. Напускане на кораба и завръщане към Ханой 
около обяд. Пристигане в Ханой около 15,00-16,00 ч.  

Нощувка в Ханой 

Изхранване: закуска и бранч на кораба.  

  
Ден 12: Ханой – трансфер летище /закуска/ 
След закуска свободно време за почивка и шопинг, трансфер до летище за полет към дома. 
Изхранване: закуска в хотела  
Забележка: Напускане на хотела около 12.00 ч. 

 
Пожелаваме приятно пътуване! 

**************************** 
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СПИСЪК С ХОТЕЛИ (или подобни)   

град Хотели 3 звезди Хотели 4 звезди Хотели 5 звезди 

Сайгон 
TTC hotel Deluxe 

Deluxe room 
http://ttchotel.vn/ 

Ramana Saigon 
Superior room 

www.ramanasaigon.com/vn/ 

Windsor Saigon 
Deluxe room 

www.windsorplazahotel.com/ 

Хойан 
Thanh Binh 3 hotel 

Superior room 
www.thanhbinhhoian.com 

Hoi An Silk Village resort 
Deluxe room 

www.hoiansilkvillage.com 

Golden Sand resort 
Deluxe room 

www.goldensandhoian.com 

Хюе 

Duy Tan hotel 
Superior room 

http://www.duytanhotel.com.vn/  
  

Romance hotel 
Superior room 

www.romancehotel.com.vn 

Imperial hotel 
Deluxe room 

www.imperial-hotel.com.vn 

Ханой 
Flower hotel 

Superior room 
www.flowerhotel.com.vn 

Authentic  hotel 
Superior room (with window) 

http://authentichanoi.vn/ 

Sheraton hotel 
Deluxe room 

www.sheratonhanoi.com 

Халонг бей 
V Spirit cruise 
Deluxe cabin 

http://www.vspiritcruises.com/ 

Grayline Cruise 
Deluxe cabin 

www.graylinehalong.com 

Starlight cruise 
Deluxe Cabin 

http://www.starlightcruises.vn  

  

Услуги, включени в цената 

 10 нощувки  
 Безплатно писмо за получаване на виетнамска виза /еднократна за 1 месец/ 
 Английско говорящи екскурзоводи  
 Настаняване в двойни стаи 
 Закуски в хотелите  
 Обяди и вечери с местна храна упоменати в програмата 
 Трансфери и екскурзии с климатизирани бусове 
 Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД Армеец 
 Билет за влак Хюе-Ханой /купе за 4-ма/  
 Разходка с лодка по делатата на Меконг  
 Кабина на криузен кораб по Халонг бей  
 Обиколка на „Уличната храна” в Хюе 
 Специална керамична окарина с вашия зодиакален знак за всеки гост  
 Входни такси за обекти посещаване по програмата 
 Вода по време на екскурзии 

 

http://ttchotel.vn/
http://www.ramanasaigon.com/vn/
http://www.windsorplazahotel.com/
http://www.thanhbinhhoian.com/
http://www.hoiansilkvillage.com/
http://www.goldensandhoian.com/
http://www.duytanhotel.com.vn/
http://www.romancehotel.com.vn/
http://www.imperial-hotel.com.vn/
http://www.flowerhotel.com.vn/
http://authentichanoi.vn/
http://www.sheratonhanoi.com/
http://www.vspiritcruises.com/
http://www.graylinehalong.com/
http://www.starlightcruises.vn/
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Услуги, които не са включени в цената 

 Международни и вътрешни полети и летищни такси.  
 Изхранване неупоменато в подробната програма.  
 Виза за Виетнам (USD 25/на човек), заплаща се на летище, /задължително се представя снимка 

паспортен формат. Ако не разполагате с такава, се заплащат още3 долара на място/ 
 Доплащания за ранни настаняване и късно напускане на стаята в хотела. 
 Застраховка „Отмяна на пътуване” на ЗАД Армеец 
 Бакшиши на екскурзоводи (USD 3/на човек на ден) и шофьори (USD 1/на човек на ден)  
 Други разходи, неупоменати в програмата.  

  

ЦЕНИ НА ПЪТУВАНЕТО (USD) НА ЧОВЕК– при 2-ма души  

Пакети  2-ма възрастни Доплащане за единична стая 

хотели 3 звезди 1163 лв. 476 лв. 

хотели 4 звезди 1408 лв. 725 лв. 

хотели 5 звезди 1845 лв. 1192 лв. 

 

Доплащания (по запитване) 

 Цени самолетни билети:  

МАРШРУТ VIETNAM AIRLINE VIETJET AIR (Low-cost Carrier) 

Да Нанг - Ханой USD 110 USD 85 

Забележка:  

- Тарифата включва летищни такси 
- Цената може да се промени към момента на издаване на билета.  

 

Условия за плащане: 
- 30% от пакетната цена и 100% от цената на самолетните билети за вътрешните полети са платими 

до 14 дни след резервация. 70% от пакетната цена е изискуема 30 дни преди заминаване. 
 
Паспортен режим:  
Има визов режим за български граждани. Необходим е международен паспорт, с валиднос 6 месеца от 
датата на връщане. 
 
Зажележка: цените са изчислени по курс на щатски долар 1 долар = 1,65 лев. При промяна на курса на 
долара, Туроператорът си запазва правото на корекции. 
 

Туроператорът си запазва правото да променя цените при необходимост. 



                     

 

9000 Varna, 54 Osmi Primorski polk Blvd., Tel: +359 52 600 225, tourism@vectratravel.com 

1612 Sofia, 99 Vitosha Blvd., Tel: +359 2 408 30 30, tourism.sofia@vectratravel.com 

7000 Rousse, 2 Tzar Ferdinand Blvd., Tel. +359 82 54 90 90, tourism.rousse@vectratravel.com 

 

Застраховка отговорост на Туроператора  17 130 1315 0000647068 на ЗАД Армеец АД, валидна до 
30.09.2018 г., с адрес по регистрация, гр. София, ул. Стефан Караджа 2. 

 
 


