
 

ВИЕТНАМ 
 
 

Виетнам е страна на контрасти — от множеството тропически острови на юг до 
мистериозната красота на залива Ха Лонг, от плодородната земя по река Меконг до 

назъбените планински вериги на север, от космополитните градове до очарователните 
малки селца. Страната предоставя на своите посетители възможност да се запознаят с 

древната история, за която свидетелстват древните храмове и в същото време да си 
починат на някои от екзотичните острови с прекрасни плажове. 

 
 

28 ФЕВРУАРИ 2020 – 07 МАРТ 2020 
 

 
28 ФЕВРУАРИ 2020 

София – Истанбул – Сайгон 
Сборен пункт на летище София. Излитане с полет на Турски авиолинии в 21:20 ч. Кацане в 
Истанбул в 23:40 ч. Полет за Сайгон в 02:25 ч. 
 
29 ФЕВРУАРИ 2020 

Сайгон (Хо Ши Мин)  
Кацане в Сайгон в 17:10 ч. Посрещане от фирмата партньор. Трансфер до хотела. Настаняване 
в Grand Saigon Hotel 4*. Вечеря. 
www.hotelgrandsaigon.com 
Нощувка. 
 
01 МАРТ 2020 
Сайгон — Делтата на Меконг — Сайгон 
Закуска. Трансфер от хотела до градчето Май То на около 75 км от Сайгон като пътя минава през 
живописни оризови плантации, овощни градини и малки селца. Екскурзията продължаваме  на 
лодка из делтата на Меконг (най-голямата река в Азия, минаваща през Китай, Мианмар, 
Тайланд, Лаос, Камбоджа и Виетнам — дълга 4800 км). Първата ни спирка ще бъде Острова на 
Еднорозите, където ще опитаме истински натурален пчелен мед, пчелен прашец и сладко. 
Следващата ни спирка ще бъде на Острова на Дракона, където ще видим как местните хора 
правят кокосови сладкиши — специалитета на провинция Бен Тре. Ще се разходим из селцето 
и ще опитаме местни пловоде — ананаси, диня или кралски банани. Ще слушаме местна 
фолклорна музика "Cai Luong" обяд в местен ресторант на Острова на Костенурката. Следобяд 
връщане на пристанището и трансфер до Сайгон. 
Нощувка. 
 
02 МАРТ 2020 
Сайгон — Муи Не 
Закуска. Трансфер от хотела до Муи Не (около 5 часа). Пристигане  и настаняване в хотел Lotus 
Mui Ne Resort and SPA 4*. Свободно време за плаж и развлечения. 
Нощувка. 
03 – 05 МАРТ 2020 

Муи Не  

http://www.hotelgrandsaigon.com/


Закуска. Свободно време за плаж и развлечения. 
Нощувка. 
 
06 МАРТ 2020 

Муи Не -   Сайгон - Истанбул 
Закуска. Освобождаване на стаите и трансфер до Сайгон (около 5 часа).   
Панорамна обиколка на града или както го наричат "Малкия Париж" -  катедралата Нотр Дам 
е построена от французите през XIX в. неоромански стил, пред нея има малко площадче с 
голяма статуя на Дева Мария. Посещение на Reunification Palace и известния пазар Бен Тан. 
Сградата, известна днес като Двореца на обединението, е била някога резиденция на 
президента на Южен Виетнам. В големия покрит базар Бен Тан се продава всичко, което можете 
да си представите. Отпред има сергии за дрехи, по средата за плодове и зеленчуци, а в края за 
прясно месо. Само не забравяйте добре да се спазарите за цената. Ще посетим също и 
Китайския квартал, в който живеят повече от  500 000 китайци и храма Тиен Хау, посветен на 
жена на име Тиен Хау, за която вярват, че преплува океаните на сал и лети из облаците, за да 
спасява хората от беди и неприятности. 
Трансфер до летище. Полет  за Истанбул в 21.30 часа. Кацане на международното летище в 
Истанбул в 04:35 ч. 
 
07 МАРТ 2020 

Истанбул — София 

Полет от Истанбул в 08:35 ч. за София. Кацаме в София в 08:55 ч. с невероятни спомени от 
Южен  Виетнам! 

 
 
 Необходими документи и условия на записване: 

 Задграничен паспорт валиден 6 месеца след датата на пътуването; 
 Депозит в размер на 50% от сумата; 
 Доплащане до 30 дни преди заминаването; 

 


