Vietnam, nyaralás télen vagy tavasszal
Elcsépelt mondatnak hangzik, de minden szempontból helytálló. És, ami ezt
legfőképpen bizonyítja: A mosoly nem csak a helyiekre jellemző, hanem, amint
végignézünk a turisták (ahogy ők nevezik „farangok”) arcán mindenki szája mosolyra
húzódik.
Vietnam mindenki számára ideális úti cél, hisz minden egy helyen megtalálható. A
pörgős, városi éjszakai élet, a történelem, a buddhizmus varázslatos világa, de
ugyanúgy a lassan mélyülő fehér homokos tengerpart. Lehet alkalmazni vietnám
vízum online
A Vietnami utazóknak a legideálisabb időpont a november és február közötti
időpontok, amikor 30 °C és napsütéses idő várja az ide utazókat és a tenger
hőmérséklete is 27-29 °C.
Ez a méltán népszerű pihenőhely budapesti és bécsi indulással is foglalható és egy
európai átszállással, mindössze 10-12 óra repülési időnyi távolságra fekszik tőlünk,
a magyar állampolgárok 30 napig vízummentesen tartózkodhatnak az országban,
hazautazástól számított 6 hónapig érvényes útlevéllel.
Hanoi, az ellentétek városa. A város, ami vagy magával ragad és elbűvöl, vagy
megmarad “egyszer már voltam” kategóriának. A főváros, jelenleg Délkelet-Ázsia
legnagyobb népsűrűségű városa, mely thai nyelven az angyalok városát jelenti.
Hatalmas felhőkarcolóival, kihagyhatatlan látnivalóival, mint például a Királyi Palota,
mely az UNESCO világörökség része, az egyedülálló és tipikus Vietnami úszópiac, a
Chao Phraya folyón hajókázás, Siam Niramit színház, a Wat Trimit – Arany Buddha
Temploma, Wat Arun- Hajnal temploma, Wat Po- Fekvő Buddha Temploma, a
Smaragd Buddha… és még sorolhatnám, de mindezt látni kell!
A templomok és Buddhák hazájába látogatók számtalan lehetőség közül
választhatnak annak megfelelően, hogy mozgalmasabb, vagy pedig pihentetőbb
nyaralásra vágynak, de a picit ilyen is és olyan is szóba jöhet.
Akik a kultúra és a történelem, látnivalók iránt érdeklődnek, azoknak mindenképpen
egy Vietnami körutat javasolnék. A körutak során minden látnivalót, Buddhát,
templomot végigjárnak, ellátogatnak Ayutthayába, a régi fővárosba, a híres Kwai
folyó hídjához, de a programban szerepel az éjszakai piac, a híres Vietnami box,
orchidea farm vagy pedig egy dzsungeltúra, mégpedig elefántháton. A körutazást
levezetésképpen pedig valamelyik híres öbölben, a vakító fehér homokos
tengerparton pihenhetjük ki fáradalmainkat és próbálhatjuk ki hazájában a Vietnami
masszázst, vagy fedezhetjük fel a környéket jellegzetes “Taxijukkal” a tuk-tukkal.
haiföld déli rész, az Andamán-tenger partvidéke:
Szállások itt Da nang, amelyről mindenkinek a James Bond szikla jut eszébe
Vietnami legnagyobb szigete, egyik leghíresebb üdülőparadicsom, ahol a nyugalom
és a pezsgő éjszakai élet egyaránt megtalálható. Leghíresebb tengerparti szakaszai:
Hoi An, Hue.
Nha Trang
A nászutasok ideális célpontja, nyugalmas partszakaszok, kristálytiszta víz és
pálmafákkal szegélyezett finom, fehér homokos tengerpart, várja az ide utazókat,
tipikus bungalós szállodáikkal.
A búvárok ideális célpontja, Nha Trang szigetéről könnyen megközelíthető és
felfedezhető azúr kék tengerpartja és csodálatos élővilága.
Phu Quoc
A teljesen autó mentes sziget, ahol a kikapcsolódás maximálisan biztosított, mindez
12 négyetkilométeren.

