
 

 

 

Екскурзия до Виетнам и Камбоджа 
Маршрут: 
Ханой – Халонг Бей – На Транг – Сием Реап – р. Меконг – Сайгон  
Дати на отпътуване: 
24.02.2017 г.  
Транспорт: Самолет 
  
 
 

ПРОГРАМА  

ПЪРВИ ДЕН (24.02.2017г.)  

Среща на летище София в 17:30ч. за полет София – Доха в 19:45ч.  

 

ВТОРИ ДЕН (25.02.2017г.)/ Ханой  

Пристигане в Доха в 01:20ч. Полет Доха – Ханой в 02:20ч. Кацане на летище Ной Бай в Ханой в 16:05ч. 

местно време. Посрещане и трансфер до хотела в центъра на града. Свободна вечер за почивка и 

самостоятелна вечеря.  

 

ТРЕТИ ДЕН (26.02.2017г.)/ Ханой - круиз из Халонг Бей  

8:00ч. След закуска, трансфер до залива Халонг Бей.  

11:30ч. - 12:15ч. Пристигане на международното пристанище Хон Гай.  

12:30ч. - 13:00ч. Малка лодка ще Ви отведе до круизния кораб, където ще се насладите на питие за 

добре дошли. Пристигане в Баи Ту Лонг Бей.  

13:00ч. - 14:30ч. Насладете се на обяда, докато плавате към великолепния Баи Ту Лонг Бей и се 

възхищавате на прекрасните образувания, покрай които минавате.  

15:30ч. - 16:30ч. Трансфер от корабчето до гребна лодка, за да посетите рибарското селище Вунг 

Виенг. Гребците са местни хора, които носят традиционно облекло. Това е възможност да видите 

ежедневието на рибарите с древни пособия сред очарователната природа.  

16:45ч. - 17:30ч. Време е да се отпуснете на белия пясъчен плаж Бан Чан Бийч.  

17:30ч. Връщане на корабчето - продължавате да плавате из залива.  

18:30ч. Пускаме котва за пренощуване в района на Конг До.  

19:30ч. - 21:00ч. Вечеря в трапезарията.  

Почивка. Насладете се на свежия въздух. Нощувка на кораба.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН (27.02.2017г.)/ Халонг Бей - Ханой  

Можете да се насладите на изгрева над залива.  

 

06:45ч. - 7:45ч. Кафе, чай и дребни сладки, сервирани в трапезарията.  

08:00ч. - 08:30ч. Изследвайте добре скритата пещера Тиен Кан Сон.  

09:00ч. - 09:30ч. Освобождаване на каютите.  

09:30ч. - 10:30ч. Късна закуска, сервирана в трапезарията  



 

 

10:30ч. - 11:00ч. Пристигане на пристанището. Трансфер до Ханой. Следобяд панорамен тур на Ханой 

с посещение на храмът Нго Сон и езерото Хуан Кием.  

Разходката ще приключи при театър Тханг Лонг, където ще се насладим на известното куклено 

танцово шоу върху вода – традиционно виетнамско изкуство.  

 

ПЕТИ ДЕН (28.02.2017г.)/ Сити Тур Ханой  

Закуска. Днешният ден е отреден на оживената Виетнамска столица. Ханой съчетава чара на стария 

свят с ускорения ритъм на модерния град. Със своите широки булеварди, френска колониална 

архитектура, красиви езера и антични ориенталски пагоди, Ханой е еклектичен микс, който предлага 

по нещо за всеки.  

Сити тур с посещение на ключовите места в Ханой: Комплексът Хо Ши Мин -мавзолеят на Хо Ши Мин 

и къщата в близост, едноколонната Пагода, Президентският дворец, Храмът на Литературата, Храмът 

Куан Тхан, Пагодата Тран Куок и западното езеро;  

В късния следобед се отправяме към летището за полет до На Транг. Пристигане в На Транг вечерта. 

Настаняване в хотел Novotel Nha Trang 4*. Нощувка.  

 

ШЕСТИ ДЕН (01.03.2017г.)/ На Транг – разходка до близките острови  

Закуска. Екскурзия до съседните острови с включен обяд. Прекрасните плажове на На Транг са добра 

причина да си починете, да се попечете на слънце и да поплувате. Ще имате възможност да 

разгледате близките острови. Акцентите включват островът Хон Мун, където можете да се гмуркате 

и да гледате тропически риби и корали и островът Хон Там, където можете да се отпуснете на плажа. 

Свободно време. Нощувка в На Транг.  

 

СЕДМИ - ОСМИ ДЕН/ (02.03. – 03.03. 2017г.)/ На Транг  

Закуска. Свободно време за плаж и забавление. Нощувка.  

 

ДЕВЕТИ ДЕН (04.03.2017г.)/ Отпътуване за Камбоджа  

Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището за полет На Транг – Сием Реап (с 

прекачване в Сайгон). Пристигане в Сием Реап. Настаняване в хотел Somadevi Angkor Boutique 5*. 

Свободно време. Нощувка.  

 

ДЕСЕТИ ДЕН (05.03.2017г.)/ Сием Реап - разглеждане на храмовете Ангкор Ват  

След закуска ще посетите групата храмове Ролуос, включваща храмовете Преах Ко, Баконг и Лолей. 

Продължаваме към храмовете Бантеай Срей, Бантеай Самре и денят завършва с гледката на залеза 

от храма Пре Руп.  

Нощувка в хотела в Сием Реап.  

 

ЕДИНАЙСТИ ДЕН (06.03.2017г.)/ Сием Реап - разглеждане на храмовете Ангкор Ват  

След закуска ще посетите храмовете Краван, Та Прохм, Ангкор Тхом Сити, терасата на прокажения 

крал, терасата на слоновете, храмовете Бапхуон и Байон. Късно вечерта - посещение на храма 

Ангкор Ват.  



 

 

Тази вечер ще се насладите на вечеря с Апсара танцово шоу в местен ресторант. Нощувка в хотел в 

Сием Реап.  

 

ДВАНАЙСТИ ДЕН (07.03.2017г.)/ Сием Реап - Хо Ши Мин  

Закуска. Трансфер до летището. Полет до Хо Ши Мин. Пристигане в 11:00ч в Хо Ши Мин. Тур из Хо 

Ши Мин - динамичен град със 6,5 милиона жители, който се гордее с впечатляващия си център. В 

следобедните часове имате възможност за частна обиколка на града и да разгледате 

забележителностите като Старата Поща, Катедралата Нотр' Дам и Двореца на Обединението или да 

пътувате извън града, за да видите известните тунели Ку Чи, където хиляди войници на Виет Конг 

(Народен фронт за освобождение на Южен Виетнам) са живели по време на войната във Виетнам. 

Настаняване в Grand Silverland Central 4*. Нощувка.  

 

ТРИНАЙСТИ ДЕН (08.03.2017г.)/ Хо Ши Мин - делтата на Меконг  

След закуска, ще имате възможност да посетите делтата на р. Меконг и да преминете през 

естествения канал Бао Дин. Ще видите наколните къщи и местните пазари по канала, които ще 

оставят у Вас сюреалистични впечатления.  

По-късно ще отидем до брега на Mien tay (от виетнамски - делтата на Меконг). Ще обядвате местна 

храна, типична за хората живеещи в региона.  

Следобед ще се насладим на разходка с моторна лодка през Tan Thach Canal в Ben Tre, 

преминавайки под сенките на растящите във водата кокосови дървета, за да видите как хората 

правят кокосови сладки. Можем да опитаме топли сладки.  

По-късно пристигаме на остров Thoi Son, където ще направим "сладка" почивка - ще вземем малка 

лодка с гребла, ще се насладим на сезонни плодове и традиционна музика в местна къща.  

Връщане в Хо Ши Мин, трансфер до летището за полет до Доха в 19:25ч.  

 

ЧЕТИРИНАЙСТИ ДЕН (09.03.2017г.)  

Кацане в Доха в 00:05ч. Полет Доха – София в 06:40ч. Кацане в София в 10:55ч.  

 

Цената включва:  

 Самолетен билет София - Доха - Ханой - Хо Ши Мин - Доха - София  

 Вътрешен полет Ханой - На Транг  

 Вътрешен полет На Транг - Хо Ши Мин - Сием Реап - Хо Ши Мин  

 2 нощувки със закуски в Ханой в хотел Silk Path Hanoi 4*  

 1 нощувка, закуска, обяд и вечеря на круизния кораб Bai Tho Junk Deluxe  

 4 нощувки със закуски в На Транг в Novotel Nha Trang 4*  

 3 нощувки в Сиеп Реап в хотел Somadevi Angkor Boutique 5*  

 1 нощувка в Хо Ши Мин в хотел Grand Silverland Central 4*  

 Екскурзия до близките острови в залива На Транг с включен обяд  

 Вечеря с Апсара танцово шоу в местен ресторант  

 Екскурзия до делтата на р. Меконг  

 Всички трансфери по програмата  



 

 

 Входни такси за посещаваните обекти, представления, допълнителни екскурзии, разходки с 

лодки по маршрута.  

 Подготовка на документи за Виетнамска виза  

 водач на английски език  

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро  

 представител от България при минимум 15 записани туристи  

 

Цената не включва:  

 Разходи от личен характер  

 Доплащане за четири вечери с включен трансфер (при необходимост) - 80 USD – 1в Ханой, 2 в 

На Транг и 1 с Сиеп Реап  

 Бакшиши по време на пътуването  

 Виза за Виетнам - 45$, издава се и се заплаща на място  

 Виза за Камбоджа - 20$, издава се и се заплаща на място  

 Застраховка „Отмяна на пътуване“  

 

Условия за записване:  

 Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата на напускане на страната;  

 Подписване на договор за организирано пътуване;  

 Депозит в размер на 1568лв;  

 Пълно плащане – 30 дни преди датата на заминаване;  

 

Анулационни срокове:  

 Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация на пътуването), 

без да дължи неустойка, е 60 дни преди отпътуване.  

 След този период са валидни следните неустойки при анулация на пътуването от страна на 

потребителя:  

- от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - 1568лв.  

- от 29 дни до 0 дни преди датата на пътуването   100% от общата цена на пътуването.  

Забележки  
 Туроператорът предоставя възможността на клиента да сключи застраховка „Отмяна на 

пътуване“, застраховка за разходите за съдействие, включително при репатриране, както и 
за случаите на злополука, болест или смърт със ЗАД "Армеец" АД до 5 дни след сключване 
на договор.  

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                         
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