*Примерна програма
Ден 1 (4.11): Международен полет до Виетнам. - около 13 часа с прекачване в Доха. Часовата
разлика с Виетнам е (плюс) 5 часа.
Ден 2 (5.11): Кацане в Хо Ши Мин и настаняване в хостел.
Ден 3 (6.11): Посещение на забележителностите на града – река Сайгон, централната част на
града и т.н.
Ден 4 (7.11): Полет до Ханой – около 2 часа, настаняване.
Ден 5 (8.11): Посещение на забележителностите на града, нощен автобус до планинския
курорт Сапа – 7-8 часа.
Ден 6 (9.11): Настаняване в градчето и разходка из него.
Ден 7 (10.11): Начало на двудневен трек през джунглата с изкачване на най-високия връх на
Виетнам – Фансипан (3143 м). За около 6 часа преход изкачваме 1400 метра и нощуваме в
хижа в планината.
Ден 8 (11.11): Изкачване на върха (около 3 часа) и преход през джунглата - слизане около 5-6
часа до 1000 метра над морското равнище. Трансфер, нощувка.
Ден 9 (12.11): Пътуване през Лао Кай и Халонг сити до остров Кат Ба – 8 часа, настаняване.
Ден 10 (13.11): Разходка с лодка в Южнокитайско море до Халонг Бей – за цял или половин
ден.
Ден 11 (14.11): Автобус или полет до Хюе – старата столица на Виетнам, настаняване в
хостел.
Ден 12 (15.11): Разглеждане на града и дълго пътуване с влак или полет до Хо Ши Мин.
Ден 13 (16.11): Начало на двудневно пътуване по делтата на река Меконг, съчетано с
посещение на плаващия пазар и Тра Су, дегустация на традиционни речни и морски
деликатеси. Нощувка в Кан То.
Ден 14 (17.11): Втори ден от пътешествието по реката. Нощувка в Чао Док.
Ден 15 (18.11): Връщане до Хо Ши Мин, полет до София с прекачване в Доха.
Ден 16 (19.11): Пристигане в София
*В програмата биха могли да настъпят изменения в зависимост от моментните
метеорологични условия в планината и други причини!

