Avastades VIETNAMI pärleid: põhja ja kesk Vietnam
(Hanoi, Halong, Lao Cai, Sapa, Mu Chang Cai, Hue, Danang, Hoi An, Hanoi)
Sisu: Avastusreis viib meid Aasia lõunaossa, täpsemalt Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki. Vietnami
erilisus ei seisne mitte ainult selle kujus ja asukohas, vaid ka selle riigi kultuurilises, rahvuslikus ja
ajaloolises eripäras. Vietnam on hämmastavalt eksootiline ja hingematvalt kauni loodusega maa.
Keeruline ajalugu, teiste (naaber)riikide mõju on teinud sellest maast omanäolise riigi, mida tasub
avastada. Vietnam on oma kujult pikk ja sale ning rannajoone pikkus on pea 3500 km, luues nii
Indohiina poolsaarele kaitsva kilbi idast tulevate tuulte eest. Reisi käigus tutvume Vietnami põhjaosa,
looduslikult kauni ja vähetuntud Sapa’ga, sealelavate väikerahvastega. Naudime leavakruiisi idaVietnamis Halong’i lahel ning külastame kõige „vietnamlikku“ kesk-Vietnamit.
14 päeva 2020. aasta veebruaris-märtsis suvises Vietnamis (19.02.2020.-03.03.2020.)
Korraldavad Siret ja Janno Seeder (Seeder Konsultatsioonid OÜ), reisiettevõtja reg nr
TRE000646. Vietnami poolt kohalikud inglise keelt kõnelevad giidid, tõlge eesti keelde. Majutamine: 4*
hotellides; transport (buss, laev, paat, lennuk), hommiku- ja lõunasöök on hinna sees; kõik
sissepääsupiletid, 2 etendust ja viisa.
1. päev K 19.02.20. Ärasõit Tallinnast kl.18.10
2. päev N 20.02.20. Saabumine Hanoi Noi Bai rahvusvahelisse lennujaama. Sõit
läbi viljaka Punase jõe (Red River) delta hotelli. Vaba, lennusõidust väljapuhkamise
õhtu.
3. päev R 21.02.20. Hanoi

Tutvume Ho Chi Minh kvartali ja mausoleumiga,

külastame Kirjanduse Templit (Van Mieu) ehk esimest Vietnami ülikooli. Hanoi on
tuntud erinevate kultuuride põimumise poolest. Linnaekskursiooni käigus kaeme gooti
stillis katoliku kirikut, Hanoi Ooperimaja. Jalutame linna keskel asuvas vanas
elukvartalis ja Hoan Kiem’i järve ääres ning naudime Lääne järve ääres asuvat
Tran Quoc Pagoodi. Õhtul naudime veemarionettide show’d (hinna sees).
Veemarionettide ajalugu ulatub 11. sajandisse. Sellised etendused olid toredaks
vahelduseks raskele tööle, mida tehti üleujutatud riisipõldudel. Tänapäeval toimuvad
veenukkude etendused spetsiaalselt valmistatud veelavadel. Uhked puidust
valmisatud ning värviliselt dekoreeritud nukud kaaluvad kuni 15 kg. H, L
4.päev L 22.02.20. Hanoi – Halong – jõelaeva kruiis Sõit Halong'i linna (170
km) külastame üht suurt vaatamisväärsust: Ha Long’i lahte. Veedame ööpäeva
kruiisi-laeval ja naudime unikaalset UNESCO maailmapärandit, kus imekaunist veest
kõrguvad rohkem kui 2000 saart, seilame nende saarte vahel. Laevale saabudes ootab
meid tervitusjook, hiljem uhke mereandidest lõuna, ööbimine mugavates kajutites.
Võimalus päikese käes lesides maagilist loodust nautida. H, L, Õ
5.päev P 23.02.20. Halong – Hanoi - Lao Cai

Hommikul hiline hommikusöök, et

saaks nautida laeval Halong’i lahe vaateid. Pärast maabumist sadamasse, sõidame
Hanoisse ja tagasiteel teeme peatuse Dong Trieu keraamikakülas. Õhtul kl 19.30
stardib öörong Lao Cai’sse (konditsioneeritud ja pehmete koikudega kupeed 4
inimesele). H, L
6.päev E 24.02.20. Lao Cai - Sapa - Cat Cat - Lao Chai - Ta Van ...Varahommikul
jõuame Lao Cai’sse. Kohtume kohaliku giidiga ja sõidame Sapa’sse. Ilm on siin
mägedes jahedam. 1500 meetri kõrgusel on päevad küll soojad, kuid õhtud jahedad.
Sapa linn asutati eelmise sajandi alguses ja muutus kiiresti ideaalseks salakohaks, kus
peita end tasandike talumatu soojuse eest. Pärast hommikusööki teeme retke Cat Cat’i külla
vähemusrahvuse hmongide juurde, teel naudime Cat Cat’i koske. Jalutame ka Muong Hoa orus ja
imetleme suurepärast maastikku. Teekonnal möödume Lao Chai külast (mustade hmongide küla).

Matkame riisipõldude ääres, kohtume kohalike elanikega, kes tegelevad oma igapäevast tööde ja
toimingutega. Pärastlõunal jõuame Ta Vani küla, mida võib nimetada selle piirkonna kaunimaks, siin
kohtume Zay vähemusrahvusega. Õhtut saab nautida rahuliku rütmiga Sapa linna ümbruses. H, L
Ööbimine Sapas
7.päev T 25.02.20. Sapa - Mu Cang Chai

Hommikul jalutame Sapa värviküllasel

ja põneval turul ning seejärel tõuseme Ham Rongi mäele, et näha Phansipang’i
mäge, mis on Sapa lõunaosa kõrgeim tipp. Peatume Thac Bac’i Hõbe kose juures.
Pärastlõunal lahkume Sapa’st Yen Bai provintsis asuvasse Mu Cang Chai’sse (160 km,
4 tundi). Teekonnal naudime vapustavaid mägede vaateid, väikesi külakesi, igihaljaid
riisipõlde ja riisiterasspõlde. Ööbime Mu Cang Chai Eco Lodges’des. H, L, Õ
8.päev K 26.02.20. Mu Cang Chai – Hanoi - Hue Pärast hommikusööki väike matk
mägiküladesse hmongide ja Tai vähemusrahvaste juurde. Seejärel sõidame Hanoisse, teel
läbime Son Tay ja Nghia Lo. Teekonnal teeme mitu peatust külakeste uudistamiseks ja fotode
tegemiseks (300 km, 7 tundi). Õhtuks jõuame lennujaama, kl.19.00 (1 h 15 min) lendu
Hue’sse. H, L
9.päev N 27.02.20. Hue

Täna veedame terve päeva maailma kultuuripärandisse kuuluvas

Hue linnas - kunagises Nguyen’i dünastia pealinnas. Külastame maailma kultuuripärandisse
kuuluvaid Royal Thien Mu pagoodi ja Keiserlikku Citadell’i, naudime idamaist melu Dong Ba turul
ning teeme väikese paadireisi Parfüümi jõel. Pärastlõunal külastame Tu Duc’i ja Khai Dinh’i
kuninglikku mausoleumi. Õhtul naudime jõelaeval Hue rahvalaulude kontserti. Ööbimine Hue’s.
H, L
10.päev R 28.02.20. Hue – Danang – Hoi An
Hommikul alustame teekonda Hoi An’i (150 km), läbime suursuguse Hai Van’i mäekuru, mis on
Troung Son’i mäe osa. Teel olles külastame 2018. a avatud Kuldset silda, ning prantsuse küla.
Täna on tegemist suure puhkealaga). BaNa mägedes asuv küla on koopia 18.saj prantsuse
misjonäride poolt tehtud kingitusest Vietnami kuningale. Õhtuks jõuame Hoi An’i. H, L
11.päev L 29.02.20. Hoi An
Ennelõunal külastame maailma kultuuripärandit Danangi edelaosas - My Son Hollyland, võimsa
Champa Kuningriigi (6.-16. saj.) religioosset keskust, mis on rikas templite, sammaste ja
nikerduste poolest ning annab hea ülevaate tolleaegsest elust. Pärastlõunal külastame Hoi An
iidset linna - veel üks maailma kultuuripärandi vaatamisväärsus, kus asus iidne sadam juba 17
sajandil. Külastame Hiina templit, Jaapani silda ja iidseid maju, kus on segu vietnami, hiina ja
jaapani arhitektuurist. Siin on võimalik osta vanas stiilis keraamikat.
12.päev P 01.03.20. Hoi An- Danang – Hanoi
Vaba päev Hoi An’s. Õhtul kl. 20.00 stardib lennuk Hanoisse, Ööbimine Hanoi’s. H
13.päev E 02.03.20. Rahulik hommik, viimased sisseostud Hanois. Pärastlõunal sõit lennujaama ja alustame
koduteed. H
14.päev T 03.03.20. Tallinnasse jõuame kl.12.00

Reisi maksumus 2944-3099 EUR.
Reisi pikkus 14 päeva. Esimene sissemakse 500€, mis kinnitab osaleja soovi ja võimaldab broneerida
lennupiletid. Tasuda võib osade kaupa või ühe maksena. Viimane makse peab olema laekunud 50 päeva
enne reisi (01.01.20.) NB! Reis sisaldab kõiki kulutusi v.a. isiklikud ostud! NB! Küsi
soodustuste kohta!
Reisi korraldab Seeder Konsultatsioonid OÜ reg nr 10923102, arve nr. EE512200221021709091
Swedbank; Lisainfo www.seeder.ee või www.seederreisid.ee
Kööstööpartner reisiliisingut pakkuv https://www.holmbank.ee/laenud/liisi-vaikelaen/

