Revelion 2020 in Vietnam

Exotic si plin de culoare, Vietnamul este de o frumusețe aparte, cu locuri captivante și oameni
primitori. Peisajele naturale extraordinare, orașele pline de viață ce amintesc de trecutul colonial,
satele pierdute printre munți, orezăriile, mozaicul etnic și cultural al populației și viața rurală
tradițională neschimbata de secole, fac din această țara una cu un potențial turistic uriaș.

Acest circuit răsplătește atât călătorul aflat în căutarea frumuseților naturii, cât și pe cel dornic să
înțeleagă tradițiile acestei țări. Vom vizita sudul si centrul Vietnamului in decembrie si ianuarie,
cand vremea este foarte buna. Punctul de plecare este orașul Saigon, capitala comerciala a țării și
un loc reprezentativ pentru cultura vietnameza.
Veți admira amestecul bizar de temple venerabile, arhitectura colonială dar și zgârie-nori de oțel
cu sticlă, inainte de a ne deplasa pe insula Phu Quoc unde sunt cele mai frumoase plaje din Vietnam.
Aici veti avea un sejur care include perioada Revelionului, inainte de a zbura catre centrul tarii. În
centrul Vietnamului veți descoperi mai multe despre cultura Vietnamului, vizitând monumentele și
casele din Hue si Hoi An, incluse de UNESCO pe lista Patrimoniului Universal.

Detalii oferta
27-12-2019 pana la 08-01-2020 - 2,850.00 Euro
Tip activitate: Discover
Durata circuit: 13
Grup: intre 15 si 20 persoane
Locuri disponibile: 15
Grad de dificultate: Usor

Experiente incluse in oferta
Cina traditionala in Saigon
Revelion pe plaja insulei Phu Quoc
Plimbare cu barca pe Perfume River din Hue
Excursie cu bicicleta pana la staul Tra Que de langa HoiAn
Tur pietonal in Hoi An
Vizita Deltei Mekong-ului cu pranz traditional

Itinerariu

ZIUA 1 - BUCURESTI - DOHA - SAIGON
Plecare de pe Otopeni cu Qatar Airways la ora 12:15, aterizare pe aeroportul din Doha la ora
18:00 pentru o scurtă escală.
Plecare la ora 20.00 spre Vietnam, se calatoreste pe timpul noptii.

ZIUA 2 - DOHA - SAIGON
La ora 07:15 avionul aterizeaza in Saigon. Veți fi întâmpinați la aeroport si apoi
condusi/ transfer către hotel unde puteti sa lasati bagajele si sa va relaxati la piscina, pana
cand sunt gata camerele. Dupa-amiaza facem un tur al orasului Ho Chi Minh sau Saigon, asa
cum este numit de catre localnici. Vom trece pe langa Catedrala Notre Dame, Oficiul
Central Poștal, Primarie, Opera pentru a vedea arhitectura franceză colonială. Trecem pe
langa Palatul Reunificării pentru a învăța mai multe despre războiul din Vietnam si
traversam celebrul bulevard Dong Khoi si facem o oprire la piata Ben Thanh. Seara cina de
bun venit la un restaurant din Saigon.
Cazare: Hotel Grand Saigon 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: cina de bun venit
Experiente: turul orasului Saigon

ZIUA 3 - SAIGON SI DELTA MEKONGULUI
Traseul incepe dimineata cu Delta Mekong-ului si zona Ben Tre, denumita si “Venetia verde
a Vietnamului”. Dupa ce vizitati o fabrica de caramida in Phong Nam (unde caramizile sunt
inca facute manual), urcati pe o barca pentru o croaziera pe raul Chet Say, unul dintre
afluentii Mekong-ului. Veti face mai multe opriri pentru a vedea ateliere locale din mici sate
pentru o imagine a economiei locale si a modului de trai din zona rurala a Vietnamului. Veti
vizita si un mic atelier de cusut covoare dintr-un pitoresc sat pe care il veti vizita la bordul
unei xe loi, un fel de ricsa motorizata sau pe bicicleta. O sa va bucurati de bogatia de
ferme traditionale, campuri de oraz, gradini de legume, inainte de a opri la un restaurant local
pentru a gusta cateva dintre specialitatile autohtone.
Dupa-amiaza intoarcere in Saigon iar seara puteti vedea, optional, un spectacol de muzica si
dans contemporan la Opera din Saigon. A O Show este un spectacol inspirat de Cirque du
Soleil cu influente din cultura locala si este o combinatie de acrobatii, circ cu bambus, arta
vizuala si muzica vietnameza.
Cazare: Hotel Grand Saigon 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun si pranz la un restaurant local
Experiente: vizita deltei Mekong-ului

ZIUA 4 - SAIGON – INSULA PHU QUOC
Dimineata libera pentru plimbare prin Saigon sau optional excursie la Tunelurile Cu Chi
unde puteti vizita complexul uimitor de tuneluri subterane folosite în război. După o scurtă
prezentare a rețelei de tuneluri (ce are o lungime de mai bine de 200 de kilometri!),
aveți șansa chiar să intrati într-o mica portiune a tunelurilor, sa simtiti pe propria piele căldura
și îngustimea din interior. Documentarele și expozițiile va vor arăta într-un mod foarte aproape
de realitate cum se desfășura viața în aceste tuneluri.
Intoarcere in Saigon si transfer la aeroport pentru zbor cu compania Vietnam Airlines catre
insula Phu Quoc, perla turismului de litoral a Vietnamului. Transfer la hotel si cazare.
Cazare: Hotel The Shells Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: vizita tunelelor de la Cu Chi

ZIUA 5 - INSULA PHU QUOC - LA MULTI ANI 2020
Zi libera pentru plaja si odihna. Seara cina festiva de Revelion la restaurantul hotelului.
Cazare: Hotel The Shells Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun si Cina Festiva de Revelion
Experiente: Revelion exotic la plaja

ZIUA 6 - PLAJA PE INSULA PHU QUOC
La mulți ani 2020! Incepeti anul cu relaxare la plaja, bucurati-va de vremea calda, de nisip si
mare.
O zi pentru deconectare in care puteti sa va plimbati pe insula sau sa va bucurati de facilitatile
hotelului.
Cazare: Hotel The Shells Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: plaja si relaxare.

ZIUA 7 - PLAJA PE INSULA PHU QUOC
Mic dejun. Aceasta ultima zi pe insula Phu Quoc o puteti petrece pe plaja sau puteti opta
pentru o excursie la snorkelling sau optional un tur al insulei Phu Quoc.
Cazare: Hotel The Shells Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: plaja si relaxare

ZIUA 8 - INSULA PHU QUOC - HUE
Dimineata, dupa micul dejun, transfer la aeroport pentru zbor spre Saigon. Urmeaza apoi
conexiune catre alt zbor spre Hue, oras situat in centrul Vietnamului si vechea capitala a tarii
intre 1802 si 1945. La sosire, transfer la hotel si seara plimbare pietonala prin centrul orasului
Cazare: Hotel Indochine Palace 5* sau similar
Nivel cazare: deluxe
Mese: mic dejun
Experiente: tur pietonal in Hue

ZIUA 9 - HUE
Dupa micul dejun la hotel porniti într-o plimbare cu barca pe Perfume River pentru a vizita
pagoda Thien Mu – una dintre cele mai vechi structuri arhitecturale religioase din Hue.
Vizităm și splendindul oraș Imperial unde Dinastia Nguyen a guvernat între 1802 și 1945.
Mâncăm masa de prânz într-un restaurant local, iar după-amiază vizităm elaboratele
mausolee dedicate împăraților Tu Duc și Khai Dinh, apoi satul în care se realizează
faimoasele pălării conice și bețișoare cu tămâie și ne încheiem turul prin explorarea pieței
Dong Ba.
Cazare: Hotel Indochine Palace 5* sau similar

Nivel cazare: deluxe
Mese: mic dejun
Experiente: croaziera pe Perfume River in Hue

ZIUA 10 - HOI AN
De dimineață este organizat un transfer spre Hoi An trecând prin pasul Hai Van și prin multe
sate cu livezi pitorești. Va veti bucura de priveliști spectaculoase asupra mării. Pe drum veti
face o oprire la plaja Lang Co inainte de a ajunge in Hoi An.
Dupa-amiaza urmeaza un tur pietonal unde veti descoperi centrul istoric al orașului Hoi An, un
oraș portuar prosper între secolele XVI-XVIII. Urmeaza apoi o vizită la piața bogata și extrem
de colorată din Hoi An, casa Tan Ky - construită acum două secole (ce impresionează prin
detaliile japoneze și chinezești), Fukien Assembly Hall și podurile japoneze acoperite (vechi
de 400 de ani).
Printre atractiile locului, vom vedea si localnicii care cresc viermi de mătase și modul de
producere a mătăsii pentru industria textilă a orașului.
Cazare: Hotel Koi Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiente: tur pietonal in Hoi An

ZIUA 11 - HOI AN SI SATUL TRA QUE
După micul dejun porniti intr-un tur de 4 km cu bicicleta pana in satul Tra Que, celebru in
centrul Vietnamului pentru gradinile sale de ierburi si condimente bio care aprovizioneaza o
mare parte dintre restaurantele din zona. Veti ajunge la o casa locala traditionala unde la
sosire veti avea parte de un masaj la si de o scurta lectie de gatit vietnamez urmata de o
plimbare prin gradinile satului. Veti incheia excursia cu un pranz traditional delicios si transfer
la hotel. Dupa-amiaza puteti sa reluati o plimbare prin Hoi An pentru cumparaturi si pentru
cina.
Cazare: Hotel Koi Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun si pranz
Experiente: excursie cu bicicleta la satul Tra Que

ZIUA 12 - HOI AN
Ultima zi in Vietnam este cu activitati le alegere. Puteti sa va relaxati la plaja, la piscina sau la
centrul spa al hotelului sau puteti sa vizitati insulele Cham pentru snorkeling. Seara va fi

o cina de ramas bun la un restaurant din Hoi An.
Cazare: Hotel Koi Resort & Spa 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun si cina
Experiente: relaxare in Hoi An.

ZIUA 13 - DA NANG - DOHA - BUCURESTI
Dimineata transfer la aeroportul din Da Nang pentru zbor cu compania Qatar Airways cu
plecare la ora 08.30. Sosire in Doha la ora 13:00 si escala pana la ora 16:10 cand se pleaca
spre Bucuresti. Sosire in Romania la ora 20:30

Servicii incluse

Cost
Persoana in camera dubla: 2850 Euro
Persoana in camera single: 3600 Euro
Detalii servicii
Pachetul include
Bilete de avion cu Qatar Airways pe ruta Bucuresti – Doha - Saigon si retur Danang –
Doha - Bucuresti
Bilete de avion cu Vietnam Airlines pe ruta Saigon – Phu Quoc si retur si Saigon – Hue
Un bagaj de cala de 20 de kg/ persoana pentru zborurile interne in Vietnam
11 nopti de cazare cu mic dejun in Vietnam la hoteluri de 4 si 5 stele
Cina festiva de Revelion la hotelul din Phu Quoc
2 pranzuri traditionale
2 cine
Experiente locale:
Cina traditionala de bun venit in Saigon
Vizita Deltei Mekong-ului cu pranz traditional inclus
Revelion pe plaja insulei Phu Quoc
Plimbare cu barca pe Perfume River din Hue
Tur pietonal in Hoi An
Excursie cu bicicleta pana la staul Tra Que de langa Hoi An
Toate transferurile si vizitele incluse in itinerariu cu transport privat
Taxele de intrare la toate obiectivele din program

Servicii ghid local in limba engleza pe durata excursiilor si transferurilor
Vizitele si excursiile asa cum sunt mentionate in program
Servicii ghid roman insotitor
TVA

Pachetul nu include
Taxa de pre-viza Vietnam: 15 Euro / persoana
Asigurarea medicala recomandata
Asigurarea storno optionala, se incheie in aceeasi zi cu contractul turistic
Alte mese in afara celor mentionate in program
Alte excursii si activitati optionale
Bacsisul pentru ghizii si soferii locali (aproximativ 100 Euro / persoana)

Bilete de avion
Orar de zbor – compania Qatar Airways
27.12.2019

08.01.2020

Bucuresti – Doha

12.15 - 18.00

Doha – Saigon

20:00 – 07:15 (sosire pe 28.12)

Da Nang – Doha

08.30 –13.00

Doha – Bucuresti

16:10 – 20:30.

Bilete de avion cu Vietnam Airlines pe ruta Saigon – Phu Quoc si retur si Saigon – Hue.
Cazare
11 nopti de cazare cu mic dejun in Vietnam la hoteluri de 4 si 5 stele.
Mese
11 mic dejun
Cina festiva de Revelion la hotelul din Phu Quoc
2 pranzuri traditionale
2 cine.
Experiente locale
Cina traditionala de bun venit in Saigon
Vizita Deltei Mekong-ului cu pranz traditional inclus
Revelion pe plaja insulei Phu Quoc
Plimbare cu barca pe Perfume River din Hue
Tur pietonal in Hoi An

Excursie cu bicicleta pana la staul Tra Que de langa Hoi An.

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 45 de zile inainte de data plecarii.
Viza turística pt Vietnam se obtine pe aeroport insa este nevoie de o aprobare initiala care se
obtine inainte de plecarea din tara pe baza biletelor de avion si a pasaportului valabil 6 luni de
la data calatoriei.
Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
1. 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
2. 50% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 60 - 30 de
zile calendaristice inainte de data plecarii;
3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic
de 30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Documente de calatorie
Este necesar PASAPORTUL ELECTRONIC SAU PASAPORTUL SIMPLU valabil cel putin
6 luni de la data terminarii calatoriei. Nu se accepta pasaportul temporar.
Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deterioare a
elementelor de siguranta si ca aveti 2 pagini libere pentru aplicarea vizelor/stampilelor
de intrare.

Informatii companii aeriene
Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce
diferite modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada
de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa
momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa
pasagerii asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi
raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute.
In cazul anularii unui zbor operat de o companie aeriana low cost, orice rerutare se va
face doar pe zborurile proprii, si nu pe zborurile alor companii.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu
acordul medicului de a calatori cu avionul.
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul

aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de a nu permite imbarcarea, respectiv de a
dispune debarcarea persoanelor in cauza.
Explore Travel nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de
a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la
ghiseul Control Pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special
amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci
depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.

Documente pentru minori
Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul
celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Daca celalalt
parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces.
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este
necesara o copie a acestui certificat.
Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este
necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti)
minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este
definitiva, este necesar acordul celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie
autentificata la notariat.
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati
site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti
conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile
ulterioare, apeland politia de frontiera la nr. de telefon 021.9590.

Nota
In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de conducatorul de
grup, fara insa a aduce prejudicii structurii de baza a programului.

Informatii cazare
Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort
locale.
Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie
de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data
plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi
hoteluri similare ca locatie/confort.
Distributia si tipul camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; detaliile
legate de amplasarea, aspectul camerei sau orice cerinta speciala a pasagerului se
rezolva direct la receptia hotelului (in functie de disponibilitati).
Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere
camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi

un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (seif, minibar, internet, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
La plecare, clientii sunt rugati sa respecte cu strictete ora de plecare din hotel catre
aeroport anuntata de reprezentantul agentiei Explore Travel si inainte de predarea
cheilor la receptia hotelului sa achite toate cheltuielile suplimentare efectuate pe
perioada sejurului.

