
 
 

 
KELIONĖ Į VIETNAMO ŠIAURĘ IR PIETUS 

 
Pažintinė kelionė į Vietnamą su 4-5 poilsio dienomis organizuojama grupėms nuo 6 iki             
12 asmenų.  
 
Kelionės kaina 1 748 Eurų (1 198 Eurų pažintinė kelionė ir apie 550 Eurų aviabilietas).               
15 dienų kelionės programa parengta maksimaliam šalies pažinimui. Visos kelionės          
metu mūsų atstovai – vietiniai gidai keliauja kartu ir supažindina su šalimi. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 Kelionės programa 
 
1 diena.  Vilnius/Ryga - tarpinis miestas (dažniausiai Stambulas) - Hanojus 
 
Jei yra ilgesnis persėdimo laikas Stambule - galima nemokama ekskursija po miestą (anglų             
kalba). 
 
2 diena.  Hanojus (rus. gidas) 
 
Atvykstate į Hanojų. Pereisite muitinės patikrą. Vietnamo vizai gauti bus reikalingos 2            
nuotraukos 4x6 cm., iškvietimas į Vietnamą, anketa, gali reikėti parodyti: skrydžių bilietų kopijas,             
turo programą. Vienkartinės vizos kaina - 25 JAV dol/asmeniui. Po bagažo atsiėmimo Jus             
pasitiks rusakalbis gidas su lentele ir užrašu "Santi Travels". Pervežimas į viešbutį.            
Įsiregistravimas viešbutyje. 
Šiandieną Jūs turėsite progą plačiau susipažinti su Vietnamo sostine kuri yra garsi amžių             
senumo architektūra ir turtinga kultūra, kuriai didelę įtaką padarė Kinijos bei Prancūzijos šalys. 
Į chaotiškai subalansuotą širdies ritmą, Jus, nenoromis įtrauks motorolerių užtvindytos gatvės,           
smilkalų rūkas senovinėse budistų šventyklose ir pagodos, apgaubtos senovės legendomis. 
Hanojuje Jūs aplankysite visą eilę įžymių vietų: Literatūros šventyklą - įkurtą imperatoriaus Ly             
Thanh Tong skirtą Konfucijui. Čia buvo pirmasis Vietnamo universitetas kuriame išsaugoti           
Vietnamo architektūros, geriausių mokslininkų ir literatūros pasiekimai. 
Važiuosite aplink Hoan Kiem ežerą (Sugrąžinto kardo ežeras) ir išgirsite įdomią legendą apie             
vėžlį saugojantį kardą ežero dugne. Aplankysite Nefritinę šventyklą, kuri stovi Nefrito ežere su             
žymiuoju mediniu tiltu The Huc arba kylančios saulės tiltu. 
Kiek vėliau pėsčiomis pasivaikščiosite senaisiais Hanojaus kvartalais (36 senovinės gatvelės ir           
gildijos), įskaitant „sidabrinę“ gatvę Hang Bac, senovinio namo lankymas gatvėje Ma May Nr.             
87. 
Aplankysite „Dong Xuan“ turgų - tai pats seniausias turgus Hanojuje, Šventojo Džozefo            
bažnyčią. 
Vakare Jūsų lauks išskirtinis vandens lėlių teatras – tai mūsų dovana Jums.  
 
Apgyvendinimas: 3* viešbutyje, Hanojuje. 
 
3 diena.  Hanojus - Sapa - Lao Chai - Ta Van kaimelis (pusryčiai/ rus.gidas) 
 
Pusryčiai viešbutyje. Po jų 8 val. Susitiksite su gidu ir išvažiuosite link Sapos. 
Sapa - tai miestas rūke. Miestelis įsikūręs 1600 metrų aukštyje virš jūros lygio, Hoang Lien Son                
kalnyne. Oras čia labai drėgnas, o matomumas vos 20–30 metrų, nes toliau viską gaubia tirštas               
rūkas. Tai daugelio mažų genčių gimtoji vieta, todėl moterų nacionaliniai apdarai atrodo be galo              
įspūdingai. 
Po pietų turėsite galimybę susipažinti su Lao Chai -         
Ta Van kaimeliu. Kelias iki jo driekiasi įspūdingų        



 
 

Muong Хоа smaragdinių ryžių terasų pakraščiu, kas einant leidžia stebėti vietinių Dzai (Dzay)             
gyvenimo tėkmę. 
Apgyvendinimas: 3* viešbutyje Sapoje. 
 
4 diena. Sapa - Cat Cat Kaimelis - Silver Waterfall Krioklys - Ham Rong Kalnas - Hanojus                 
(pusryčiai/ rus.gidas) 
 
Po pusryčių 9 valandą su gidu vyksite aplankyti meilės krioklio Hoang Lieno nacionaliniame             
parke, taip pat Sidabrinio krioklio Thac Bac . Kiek vėliau vyksite į Tram Ton perėją, iš kur                 
galėsite mėgautis nuostabiu vaizdu į kalnus ir slėnius. Pietūs restorane. Po pietų pakilsite į Ham               
Rong kalną. Čia auga apie šeši tūkstančiai gėlių rūšių. Taip pat puikus orchidėjų sodas ir vienos                
iš kalnų turtų – retos gydomosios žolelės. 
Vėliau lankysite "Cat Cat" kaimelį - juodųjų Hmong žmonių gentį, kur susipažinsite su vietinių              
gyvenimu ir ypatumais. Jie atrodo įspūdingai - rengiasi kaip ir jų protėviai prieš du šimtus metų.                
Jei jiems skauda galvą – jie eina pas vietinį šamaną kuris prie kaktos jiems deda įkaitintas iki                 
raudonumo monetas. Randas visam gyvenimui – jiems smulkmena. Kas dar Hmongams yra            
grožio kultas sužinosite vietoje. Grįžtate į Hanojų. Pietūs ir vakarienė savo sąskaita. 
Apgyvendinimas: 3* viešbutyje Hanojuje. 
 
5 diena.  Hanojus - Halong Bay įlanka (pusryčiai, pietūs ir vakarienė/rus. gidas) 
 
Jei šį rytą (~6.00 h) atsikelsite anksčiau ir nuvyksite prie Hoan Kiem ežero, galėsite pamatyti               
įspūdingą reginį - sklaidantis peršviečiamam rūkui virš legendomis apipinto ežero, grojant           
lengvam džiazui stebėsite Tai Chi mankštą praktikuojančius senjorus. Kiti ant suolelių (lyg jie             
ten sedėtų šimtą metų) žaidžia šachmatais. Tai vaizdas, kuris tarsi paveikslėlis įsirėžia į atmintį              
ir lieka savotišku suvenyru apie Hanojų. 
Po pusryčių 3,5 val. automobiliu vyksite iki Halong Bay įlanką. Tai vienas iš pasaulio gamtos               
stebuklų ir UNESCO paveldo saugomų vietų, su daugiau nei 3000 įspūdingų kalkakmenio salų,             
kylančių iš skaidrios, smaragdinės jūros. Tai - Vietnamo vizitinė kortelė. Registracija laive,            
sutikimo gėrimas. Pietums – tik ką sugauta žuvis, plaukiant į Bai Tu Long įlanką. Pakeliui               
aplankysite Teapot (Arbatinio) salą, Blockhouse (Namo) salą ir Goat Head (Ožkos galvos) salą.             
Laivu, taip pat, praplauksite pro Cat Ba Nacionalinį parką. Aplankysite Hang Dou Guo ir Tien               
Kung grotas, prancūzams žinomas kaip Grotte des Merveilles (stebuklų urvas). Tai didelis            
urvas, susidedantis iš trijų salių. Dar ne taip seniai atrasta Tian Kung (Dangus rūmai) grota yra                
laikoma vienu gražiausių Halong Bay, ji yra pietvakarinėje įlankos dalyje. Grotos viduje galite             
išgirsti vėjo dainavimą uoloms – garsą panašų į būgno mušimą. Sustosite garsaus Rusijos             
kosmonauto Titovo vardu pavadintame paplūdimyje maudynėms. Pasikelsite į kalno viršūnę          
išvysti Halongo įlankos panoramą. 
Poilsis laukiniame paplūdimyje, Saulę palydėsite laive. P.S. Žinant iš anksto - galima užsakyti             
plaukiojimą kajakais. 
Apgyvendinimas: Majestic Cruise 3* / Oriental Sail 3* ar kitoje tokios pat kategorijos laivo              
kajutėje. 
Nuo laivo kompanijos šiek tiek gali skirtis programa laive. 



 
 

 
6 diena.  Halong įlanka - Ninh Binh provincija (pusryčiai ir pietūs/ rus. gidas) 
 
Atsikėlę anksti ryte galėsite grožėtis tekančia saule ir žadą atimančia įlankos panoramos            
ramybe. Halong Bay išvertus iš vietnamiečių kalbos reiškia „kur drakonas nusileido į jūrą“.             
Legendoje pasakojama, kad įlanką sukūrė raudonasis drakonas, gyvenęs kalnuose. Kai jis           
skrido pro kalnus, kliudė juos uodega ir padarė slėnius, daubas, kuriuose kaip mat prisikaupė              
vandens. Kai drakonas įkrito į įlanką, vanduo pakilo, apsėmė kalnus ir įsiliejo į jūrą. Diena               
prasidės rytine Tai Či mankšta. Pusryčiai. Po pusryčių palengva ruošitės išsiregistravimui iš            
laivo. Kai atplauksite į uostą, Jus perveš į Ninh Binh miestą (pirmąją Vietnamo sostinę). 
Apgyvendinimas: 3* viešbutyje, Ninh Binh'e. 
 
7 diena.  Ninh Binh - Tam Coc - Bic Dong - Hanojus - Ho Chi Minh'as (pusryčiai/ rus.gidas) 
 

Po pusryčių vyksite į senovinį miestą Hoa Lu. Šis         
miestas buvo pirmoji oficiali centralizuotos feodalinės      
valstybės Daykovet (oficialus Vietnamo pavadinimas     
nuo 968 m. iki 1054 m.) sostinė. Vėliau sostinė buvo          
perkelta į Hanojų. Hoa Lu miestas yra trijų Vietnamo         
karalių dinastijų (Dinh, Le ir Li) namai. Aplankę        
miestą, plauksite laiveliu labai vaizdingu ir nuostabiu       
Tam Coc nacionaliniu parku, kitaip dar vadinamu       
“Halong Bay sausumoje“. Tam Coc yra įsikūręs Ninh        
Binh provincijoje (Ninh Binh yra šiaurinėje Vietnamo       
dalyje, tarp Red River ir Ma upių, apie 90 km į pietus            
nuo Hanojaus. Plotas – 1389 km²) ir yra saugomas         
UNESCO. Tam Coc išvertus iš vietnamiečių kalbos       
reiškia - trys olos, o Bic Dong – žaliasis perlas. Tai           
nepaprastai vaizdingos apylinkės. 
Grįžtate atgal į Hanojų, pervežimas į oro uostą        
skrydžiui į Ho Chi Minh miestą. 
Nusileidus ir pasiėmus bagažą Jus pasitiks      
rusakalbis gidas su užrašu rankose „Santi Travels“,       
būsite pervežti į viešbutį. 
Apgyvendinimas: 3* viešbutyje, Ho Chi Minh'e. 
 

8 diena.  Ho Chi Minh - Mekongo Delta - Mui Ne (Phan Thiet) (pusryčiai/ rus.gidas) 
 
Ryte, po pusryčių ~ 8:00 val. vykstate į Mitxo. Pakeliui užvažiuosite į gyvačių fermą Dong Tam.                
Atvykstate į Mitxo perkėlą, sėdate į motorizuotas valtis. Nusiteikite vaizdams, kurie retai            
pasitaiko šiandieniniame gyvenime, tačiau Vietnamas - pilnas jų. Plaukdami matysite vietinių           
žmonių gyvenimą pakrantėse. Galbūt pasitaikys galimybė išvysti vietinius, rankomis gaudančius          
žuvį. Aplankysite šeimą, turinčią savo plytų fabriką, pastatytą čia pat ant kranto. Taip pat, kitą               



 
 

šeimą, kurios pagrindinis verslas – kokosų perdirbimas. Čia galėsite įsigyti ir išragauti rankų             
darbo kokosų saldainių, kokoso miltų, kokoso aliejaus. Šeimos vyras mikliomis rankomis           
nuskelia sunokusio kokoso viršūnę ir visus ragina ragauti šviežių kokoso sulčių. Krante            
vaikščiosite po vietinių gyventojų kaimelį, mėgausitės neskubančiu gyvenimo ritmu,         
nulinkusiomis palmėmis, ryžių ir prieskonių plantacijomis. Po to sėsite į motorikšas (tuk tuk) ir              
mažais, palmių giraitėmis nusėtais takais važiuosite į nuošalioje vietoje – Mekongo deltos krante             
– įsikūrusį įdilišką vietinės šeimos restoranėlį. Pietūs vietiniame restoranėlyje. 
Po egzotiškų pietų sėsite į vietnamietišką kanoją, kuria plaukiosite nuostabiais Mekongo deltos            
kanalais. Vėliau grįšite į motorizuotą valtį ir plauksite atgal. 
Vakare Jus perveš į Mui Ne kurortą, šalia Pietų Kinijos jūros. Registracija viešbutyje poilsiui!              
Prasideda nerūpestingas poilsis. 
Apgyvendinimas pagal užimtumą: Terracota Resort 4*, Allezboo Resort 4*, Bamboo Village 4*            
Deliukso ar Superrior tipo kambariuose. 
Už papildomą mokestį galimi "Bungalow" tipo namukai. Teirautis asmeniškai. 
 
9 - 13 dienos.  Mui Ne (Phan Thiet'as) kurortas (pusryčiai) 
 
Poilsis kurorte. 
Apgyvendinimas pagal užimtumą: Terracota Resort 4*, Allezboo Resort 4*, Bamboo Village 4*            
Deliukso ar Superrior tipo kambariuose. 

 
 
14 diena.  Mui Ne (Phan Thiet'as) - Ho Ši Minas. Skrydis namo (pusryčiai) 
 
Laisvas laikas. Mui Ne – aktyvaus poilsio mėgėjų rojus. Čia vidutinė metinė temperatūra 28 °C.               
Saulė šviečia beveik ištisus metus. Mui Ne (Phan Thietas) turi du pagrindinius sezonus: Sausas              
sezonas (nuo lapkričio iki balandžio) ir drėgnas sezonas (nuo gegužės iki spalio). Nuo lapkričio              
iki balandžio yra geriausias laikas jėgos aitvarams, užsiimti burlenčių sportu. Papietauti ir            
pavakarieniauti galėsite, bet kur aplinkui viešbutį. 
Binh Thuan provincijos patiekalai yra labai švieži ir skanūs. Jų virtuvė garsėja gausa jūros              
dumblių: jūros produktų ,žuvų, kalmarų, krevečių, šukučių, jūros agurkų. Binh Thuan taip pat             



 
 

žinomas dėl žuvies padažų (Nuoc mam Phan Thiet), džiovintų jūros gėrybių su prieskoniais, taip              
pat skaniais vaisiais. Ypač drakono vaisius – laikomas vietos karaliumi. 
Jei nenorėsite lepintis saule pajūryje – galėsite aplankyti: Rožines ir Baltasias kopas (apie 10              
km. nuo viešbučio), raudonojo smėlio mini kanjoną. 
 
15 diena.  Vilnius/Ryga 
 

Į kelionės kainą įskaičiuota: Į kainą neįskaičiuota: 

● iškvietimas į Vietnamą; 
● užpildoma anketa Vietnamo vizai    

gauti; 
● rusiškai kalbančio vietinio gido    

paslaugos pažintinės kelionės   
metu; 

● viešbučiai pagal programą; 
● visi vidinių skrydžių bilietai; 
● maitinimas pagal programą; 
● transferiai: automobiliai su   

kondicionieriais; 
● laivas/valtys; 
● vanduo ir drėgnos servetėlės    

kelionės metu (2 buteliai asm.     
dienai); 

● įėjimo mokesčiai. 

 

● tarptautinis skrydis; 
● vietnamo viza 25 (vienkartinė) JAV     

doleriai. 
● asmeninės išlaidos; 
● arbatpinigiai gidams ir   

vairuotojams; 
● medicininių išlaidų draudimas   

(KRD). 

 

 

 
Svarbi informacija apie kelionę: 

● Galimos papildomos dienos poilsiui Mui Ne kurorte (Vietnamas)! Dėl papildomos          
kainos teirautis biure; 

● Nesusirinkus minimaliam keliautojų skaičiaus (12 asm.), kelionės kaina        
perskaičiuojama, nesutikus, grąžinami sumokėti pinigai arba keičiama į kitą         
kelionę; 

● Skrydžiai dažniausiai vykdomi TURKISH AIRLINES oro linijomis; 
● Į ne ES šalis būtina vežtis pasą (asmens tapatybės kortelė NETINKA), galiojantį            

NE TRUMPIAU kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos; 
● Kelionių Organizatorius NEATSAKO už pasienio ir migracijos tarnybų pareigūnų         

veiksmus; 



 
 

● Rekomenduojama Vietname turėti medicininių išlaidų draudimą. Užsisakyti       
papildomai galima mūsų ofise; 

● Vietname nėra privalomų skiepų, tačiau rekomenduojame pasiskiepyti nuo        
Difterijos, Stabligės, Poliomelito ir Vidurių Šiltinės; 

● Kelionių organizatorius pasilieka teisę kelionės metu keisti programą, ekskursijų         
eilės tvarką ir viešbučius dėl aplinkybių arba įvykių šalyje (turistų saugumas,           
gamtos reiškiniai, oro sąlygos, streikai, politinės aplinkybės), kurių nebuvo galima          
numatyti iki kelionės pradžios, ir neatsako už dėl to atsiradusias papildomas           
išlaidas, pavyzdžiui, dėl vizų pratęsimo, naujų lėktuvo bilietų, skiepų ir kt. 

 
Pasiūlymą parengė 
 
Agnė Bagužienė 
Mobilus: +370 620 47347 
El. paštas: agne@santitravels.com  
Interneto svetainė: www.santitravels.lt  
 
Santitravels (UAB “Santagna”) 
Klaipėdos g. 143A, Panevėžys 
Tel.: +370 656 43533 
El. paštas: keliaukim@santitravels.com  
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