
ВИЕТНАМ, КАМБОДЖА И ТАЙЛАНД 
 Ханой, Дананг, Хой Ан, Хю, Сайгон, Май Ту, Пномпен, 

Сием Реп, Анкор Том, Бангкок, Аютая  
14 Дни / 12 Нощувки 

20.11.2011 

  
 

ПРОГРАМА 
1 ДЕН 
Сборен пункт на летище София в 11.00 ч. пред гише Информация, Терминал 2. 
Самолетен полет София - Москва в 12.55 ч. с „АЕРОФЛОТ”. Пристигане в Москва в 
16.45 ч. Самолетен полет Москва - Ханой в 19.50 ч. 
 
2 ДЕН 
Пристигане в Ханой в 08.55 ч. сутринта. Посрещане, трансфер до хотела и настаняване. 
Този ден Ви предстои обиколката на град Ханой - градът на езерата, парковете и 
сградите във френски стил. Ще се посетят: - Пагодата на Лотуса, построена през 1028 
г. и състояща се само от 1 колона, така че да наподобава на цветето лотус; - Храма на 
литературата, построен през 1070 г.от император Лай Тан Тонг, който го е посветил на 
учените и писателите; - Пагодата на костенурката, намираща се в езерото Хоан Кием, 
разположено в сърцето на Ханой; - впечатляващата сграда на Операта, построена през 
1911 г. за 900 зрители; - Храма “Тай” известен още като “Благословията от Бога” и 
посветен на Ти Ка Буда; - Храма “Тай Пуйонг”, състоящ се от 76 фигури, който според 
преданието е посветен на бивола. Свободно време с възможност за посещение на 
Мавзолея на Хо Ши Мин. Вечеря и нощувка в Ханой.  



3 ДЕН 
Закуска. От 08.00 ч. - екскурзия с автобус до известния залив Халонг, до където се 
пътува около 3 часа. В 11.00 ч. се пристига в залива Халонг, където с корабче се прави 
разходка в залива, като ще минете покрай островите Тронг, Май, Ам, Чен и Сонг Троп, 
известен като “Небесният остров”. Спирка на един от островите с възможност за 
разходка. Връщане в Ханой. Вечеря и нощувка. 
 
4 ДЕН 
Закуска. Трансфер до летището и вътрешен полет Ханой - Дананг. Пристигане в 
Дананг - четвъртият по големина град във Виетнам, разположен в тропическата зона и 
радващ се на приятен климат през цялата година. Следва посещение на изключително 
интересния Музей на открито “Чам”, където могат да бъдат видяни едни от най - 
фините скулптури, издълбани в скалите. Продължаваме към гр.Хой Ан, където Ви 
предстои пешеходна обиколка на централната част на града, известен като 
архитектурен и културен център, чаровно градче, разположено на двата бряга на р.Ту 
Бон: Китайският храм, Японският покрит мост, множество сгради с уникален 
архитектурен стил с китайско, японско или виетнамско влияние. Продължаваме към 
гр.Хю. По пътя се минава през прохода Хай Ван, където ще може да се насладите на 
чудната гледка към Мраморните планини. Пътят минава покрай “Китайския плаж”с 
километри чудесна плажна ивица. Вечеря и нощувка в Хю. 
 
5 ДЕН 
Закуска. Сутринта - разходка с корабче по река Хуонг Гианг и посещение на пагодата 
“Тиен Му” и гробницата на император Мин Манг, комплекс с впечатляваща 
архитектура, богато декорирана със статуи. Тя е най-красивата гробница в гр.Хю. 
Следва обиколка на гр.Хю, столица на Виетнам за повече от 140 години, подслонил 
древни храмове и множество императорски сгради. Ще имате възможност да посетите: 
- Стария императорски град, построен в началото на 19-ти век по модел на Забранения 
град в Пекин. Предстои Ви да се насладите на множеството дворци, храмове, кули, 
библиотека и музей; - Двореца на император Ту Дук, известен като най-дълго 
управлявалия в разкош император на Виетнам. Ще посетите и гробницата на 
императора, построена през 1864 г.-1867 г. Трансфер до летището и вътрешен полет 
Хю - Сайгон. Пристигане в Сайгон. Трансфер до хотела и настаняване. Вечеря и 
нощувка в Сайгон.  
 
6 ДЕН 
Закуска. Следва обиколка на Сайгон - най - големият град във Виетнам, град с 300-та 
годишна история, изпълнена с традиции и култура. Ще имате възможност да посетите: 
- Катедралата Нотр Дам, построена през 1877-83 г. в сърцето на гр. Сайгон; - Сградата 
на Централната поща и Кметството в типичен френски стил - Пагодата „Вин Нием” и 



Двореца на обединението Свободно време с възможност за разходка в централната 
част на града, където френското влияние в архитектурата се чувства навсякъде. Вечеря 
и нощувка в Сайгон.  
 
7 ДЕН 
Закуска. Екскурзия до делтата на река Меконг. С автобус ще пътувате до гр.Май Ту – 
столица на провинция Тиен Гианг, известна с риболова и отглеждането на ориз, 
кокосови орехи, банани, манго и цитрусови плодове, откъдето ще вземете корабче и ще 
направите разходка, като ще имате възможност да разгледате Плаващия пазар „Кай 
би”. На връщане към Сайгон ще посетите храма „Кай Дай”. Свободно време. Вечеря и 
нощувка в Сайгон. 
 
8 ДЕН 
Закуска. Трансфер до летището и в 08.35 ч. - полет Сайгон - Сием Реп. Пристигане в 
Сием Реп в 09.55 ч. Този ден Ви предстоят незабравими мигове, посещавайки 
невероятните храмове на Анкор Ват: петте кули, които вероятно са били построени 
като гробница на император Сървармен, управлявал от 1112-52 г. и др. Този ден ще 
завърши с наблюдение залеза на слънцето от върха на планината Пном Бакхенг. 
Връщане в хотела. Вечеря и нощувка в Сием Реп. 
 
9 ДЕН 
Този ден в 05.30 ч. ще посрещнете изгрева на слънцето в Анкор. Връщане в хотела. 
Закуска. Следва обиколка на столицата Анкор Том с разглеждане на Байон, Томанон, 
Чао Сей Тевода, Бафуан, храма Тарчом. След това се посещава храма Ролус и 
Фимеанакас, както и 7-то чудо на света в Анкорват. Връщане в хотела. Свободно 
време. Вечеря и нощувка.  
 
10 ДЕН 
След закуска с експресен кораб ще пътуваме до Пномпен. След пристигане следва 
обиколка на Пномпен с посещение на: Кралския дворец, Националния паметник на 
славата. Свободно време. Вечеря и нощувка в Пномпен. 
 
11 ДЕН 
Закуска. Трансфер до летището и в 08.40 ч. - полет Пномпен - Бангкок. Пристигане в 
Бангкок в 10.50 ч. Следва обиколка на Бангкок, включваща разглеждане на комплекса 
с Кралския дворец с Храма на Изумрудения Буда, Храма на Полегналия Буда, 
Мраморния храм. Свободно време. Вечерта, по желание - вечеря на круизен кораб по 
реката в залива на Бангкок с фолклорна програма. Нощувка в Бангкок. 
 



 
12 ДЕН 
Закуска. Следва екскурзия до някогашната столица на Сиам, Аютая. Древният град 
Аютая е известен като “Венеция на Изтока”, тъй като е разположен по поречието на 
р.Чао Фрая, чиито притоци обграждат провинция Аютая. От славата на Аютайската 
империя (1350 - 1767 н.е.) са останали руините на множество храмове. Обяд в местен 
ресторант. След обяд продължаваме към Банг Па, където ще имате възможност да 
посетите Летния дворец на крал Рама V – уникален за Тайланд, той е невероятен 
пример за комбинирането на европейския, китайския и тайландския стил. Връщане в 
Бангкок с автобус. Вечерта - свободно време или по желание - посещение на на гей-
шоу /кабаретна програма с вечеря/. Нощувка в Бангкок. 
 
13 ДЕН 
Закуска. Този ден ще се насладите на разходка с лодка по река Чао Фрая и по 
многобройните оживени канали, които отблизо предлагат фантастична гледка към 
местния начин на живот. По пътя ще посетим храма на Зората. Обяд в местен 
ресторант. На връщане ще посетим Храма на Златния Буда. Свободно време. Нощувка 
в Бангкок. 
 
14 ДЕН 
Закуска. Трансфер до летището и в 10.15 ч. - полет Бангкок - Москва. Кацане на 
летище Шереметиево в Москва в 16.35 ч. Полет Москва – София в 20.05 ч. Пристигане 
на летище София в 22.00 ч.  
 
ЦЕНА: 2190 Euro 
 
Цената е за турист в двойна стая. За единична стая се налага доплащане от 290 евро. 
 
В цената са включени: 

- самолетни билети за международните полети: София – Москва – Ханой и Бангкок 
– Москва – София с „Аерофлот”; 

- самолетни билети за полетите: Ханой–Хю; Хой Ан–Сайгон; Сайгон–Пномпен; 
Пномпен–Бангкок;  

- летищни такси за вътрешните полети; 
- всички трансфери летище – хотел – летище; 
- 12 нощувки, 12 закуски и 9 вечери в хотели 3* и 4*; 
- 2 обяда в местен ресторант /преди връщането в Бангкок/ - 12-ти ден и 13-ти ден; 
- наземен транспорт с туристически автобус с климатик; 
- разходка с корабче в залива Халонг /3-ти ден/; 
- разходка с корабче по р.Хуонг Гианг в гр.Хю /5-ти ден/; 



- разходка с корабче в делтата на р. Меконг /7-ми ден/; 
- експресно корабче от Пномпен до Сием Реп /10-ти ден/; 
- разходка с лодка по р.Чао Фрая и по многобройните оживени канали /13-ти ден/; 
- обиколките на градовете и екскурзиите включени в програмата с местен  

екскурзовод и превод на български език /групата има водач от фирмата, който 
превежда на местния екскурзовод/; 

-  входни такси за всички посещавани обекти, посочени в програмата; 
- възможност за посещение на представителни магазини за коприна и минерали; 

 
В цената не се включват: 
- летищни такси за международните полети – 270 евро /към 08.02.2011 г./; 
- персонални такси – около 80 щ.долара /плащат се на място на съответното летище/; 
- виза за Виетнам – 60 щ.долара; 
- виза за Камбоджа – 20 щ.долара /издава се на място на летището/; 
- виза за Тайланд – 25 евро;               
- такса за обработка на документите за визи – 70 лв; 
- медицинска и туристическа застраховка: с покритие 10 000 евро /25 000 евро/ - 22 лв 

/33 лв/ - за лица до 65 год., за лица от 65 год. до 80 год. - 44 лв /66 лв/; 
- всички допълнителни мероприятия /плащат се на място/: 

• вечеря на круизен кораб с фолклорна програма – 30 евро /11-ти ден/;     
• посещение на гей-шоу /кабаретна програма с вечеря/ – 25 евро /12-ти ден/; 
 

Цената 2190 евро е за турист в двойна стая. За единична стая се налага доплащане от 
290 евро. 
 
ПРИ ЗАПИСВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВНЕСЕ ДЕПОЗИТ ОТ 1000 евро 
 
ЦЕНАТА Е ВАЛИДНА ЗА ГРУПА ОТ МИНИМУМ 10 ЧОВЕКА 
ПРИ ПО-МАЛКА ГРУПА СЕ НАЛАГА ДОПЛАЩАНЕ 

 
 

SVETA TOURS LTD 


