
DETAILNÍ PROGRAM VÝLETU S PATRIKEM & CAO ROADS TRAVEL 

AMAZING VIETNAM 2020

 
  
Typ ubytování:      Hotel 4-5* Twin/ Double/ Single 
  
Datum cesty :      06 - 23.10.2020 (16 pobytových dnů) 
Typ cesty:  Poznávání kultury, historie, památek 

Kontakt:  Patrik Joachimczyk,   tel +420 777105510,  pjoachimczyk@gmail.com 



 Začátek cesty -  odlet z Prahy 6.10.2020 v 15:55 hod, let s Emirates Airlines, 

06OCT PRG  DXB      15.55   23.50  
07OCT DXB  HAN      03.30   13.15  
zpět 
22OCT SGN   DXB      23.55  #04.00  
23OCT DXB   PRG       08.35   13.00  

Indochine Dream of Art & Authentic Vacations 

ACTIVITY BĚHEM CESTY 

Den 01, středa  07. říjen 2020: přílet do HANOI, let číslo  EK394 DXBHAN 0330-1315  
                                         WELCOME DINNER & SKUPINOVÝ BRIEFING                     

Welcome/Přivítací odbavení na letiši se zrychleným servisem fast-track 
service

"Zástupce cestovní kanceláře Caoroads přivítá naši skupinu přímo uvnitř imigračního 
procesu na le_š_, když poprvé vystoupíte z letadla." Úřady poté na le_š_ potvrdí 
všechna schválení víz a pomohou vám jít soukromě (bez fronty) přímo k vyzvednug  
zavazadel, vyzvednout vaše věci a setkat se s naším místním vietnamským průvodcem v 
příletové hale. Pak pojedeme  asi 40 minut autem nebo privátním autobusem  do hotelu 
za účelem check-in ” 
Uvítací welcome drink a pohoštení  v místní restauraci & welcome hudbou asi 30 minut 
času v restauraci  

Jídlo:        Večeře 

Ubytování :   hotel Lapis 
Více info o hotelu:     www.thelapishotel.com 

Den 02  čtvrtek  08 října  2020: OPTIONAL CELODENNÍ VÝLET    (B,L) 

OPTION 01:  BAT TRANG POTERRY VILLAGE + ½ CITY TOUR (prohlídka města) 

09:00AM:    Cesta autem asi 40 minut po krásném okraji města a navš_víme keramickou 
vesnici Bat Trang. 

http://www.thelapishotel.com


Oběd bude podáván místní hos_telské rodině v jejich francouzské architektonické 
budově postavené ve 20. stoleg (nejedná se pouze o oběd, cestovatel může mít 
příležitost vidět svůj dům a naučit se historii a komunikovat s hos_telkou 
Madame.Nguyen Thi. Bude se servírovat Lamananská kuchyně, řemeslník)

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRBFxGBG-z8 

13:30: cesta zpátky do  Hanoi center 

Navšgvite Národní muzeum historie Vietnamu. Prozkoumáte starou čtvrť s hodinovou 
cyklis_ckou jízdou Starou čtvrg na cyklorykšách. Cestu ukončíme a vysadí nás přímo  u  
divadla pro Water Puppet Show, jedinečné vietnamské tradiční umění. 

OPTION 02:   NINH BINH DAY TRIP/celodenní výlet 

Užijte si ohromující přírodní krajinu jedné z nejslavnějších provincií Vietnamu na tomto 
jednodenním výletu lodí a na kole z Hanoje. Cesta do Hoa Lu, starobylého vietnamského 
hlavního města a jeskyní Tam Coc, pouhých 110 kilometrů od města. Tato klidná cesta 
zahrnuje oběd a je ideální pro všechny úrovně fitness kondice. Vyberte si ze tří možnosg 
prohlídky, které vám vyhovují. 

- Hoa Lu a Tam Coc na kole a výlet lodí z Hanoje 

- Prohlídka Hoa Lu, starověkého vietnamského hlavního města a jeskyní Tam Coc 

- Užijte si kochání nádherné krajiny s profesionálním průvodcem .V ceně je zahrnuta 
doprava do hotelu a společný oběd. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRBFxGBG-z8


Volitelné: vylezte na jeskyni Mua

 

  

Jídlo: oběd 
Ubytování: The Lapis hotel/ Superior typ pokoje. 
www.thelapishotel.com 

Den 03  pátek,  09 říjen 2020: CELODENNÍ PROHLÍDKA MĚSTA HANOI 

SNÍDANĚ  v hotelu.  

8.30: Dnes navšgvíte několik dalších hlavních turis_ckých atrakcí  Hanoje. Počínaje 
návštěvou komplexu Ho Chi Minh: Ho Či Minovo mauzoleum, Pagoda s jedním sloupem 
a Ho Chi Minh S_lt House. Pokračujete s Chrámem literatury, původně postaveným jako 
chrám pro Konfucia; toto je pozemek první vietnamské univerzity z roku 1070. 

Oběd v místní restauraci 

Odpoledne navš_víme Etnologické muzeum, které je všeobecně uznávané jako nejlepší 
ve Vietnamu a kde je vystavena výstava věnovaná 54 národům etnické menšiny 
Vietnamu. Poté se vydáte na chrám Ngoc Son na malém ostrově uprostřed jezera Hoan 
Kiem. 

http://www.thelapishotel.com


Den ukončíme návštěvou Taoist chrámem Quan Thanh kterého historie se datuje k  Ly 
Dynas_i.  

Po návštěvě zpět do hotelu. Zbytek dne, volný čas ve volném čase. 

Večeře na vlastní účet. 

 

Jídlo:   snídaně, oběd 

Ubytování: The Lapis hotel/ Superior typ pokoje. 
www.thelapishotel.com 

http://www.thelapishotel.com


Den 04 , sobota  10říjen 2020: HANOI – HALONG BAY       
             

SNÍDANĚ  v hotelu.  

09.00: Check out a odjezd z hotelu v Hanoji a přesun cca 160 km východně do Halong 
(asi 2,5 hodiny jízdy). 

Po příjezdu do zálivu Halong se nalodíme na naši loď a prožijeme nezapomenutelnou 
plavbu. Přivítaní obědem  na palubě se specialitami mořských plodů. 

Plavba v zálivu Halong, návštěva některých ostrovů a jeskyní. Možnost kajaku (volitelné) 
kolem pěkných pláží. 

Pozdě odpoledne, obdivujte západ slunce nad zálivem, užijte si šťastnou hodinu (HAPPY 
HOUR)  na barové terase nebo se zúčastněte demonstrace vaření místních specialist. 

Večeře a noc na palubě. 

Večeře a přenocování na palubě místní lodě. 

Jídlo:   snídaně, oběd, večeře 

Ubytování: na palubě lodě Indochina Sails anebo  La Regina cruise Lan Ha Bay (5-star 
cruise) 
www.indochinasails.com 

www.lareginacruises.com   

https://lareginacruises.com/
http://www.indochinasails.com
http://www.lareginacruises.com


 



Den 05, neděle 11 říjen 2020: HALONG-HANOI-HUE, let VN1547 @1610-1725 

SNÍDANĚ  na lodi.  

Ranní výhled na zátoku krajiny s šálkem čaje nebo kávy. Snídaně na čerstvém vzduchu. 
Pokračujte v prohlídce zálivu. 

Začněte křižovat směrem k přístavu, zagmco se podává brunch.  Rozloučení a vystoupení 
z lodě. Odjezd  zpět do Hanoje na le_ště a let do Hue. 

Po příjezdu vás uvítáme místním průvodcem. Transfer do hotelu pro check-in. 

Večeře na vlastní účet. 

Přes noc spíme už ve městě  Hue. 

Jídlo:   snídaně, brunch 

Ubytování: Eldora hotel/ Deluxe city 
hzp://eldorahotel.com 

DEN 06, PONDĚLÍ  12 října 2020: HUE CELODENÍ CITY TOUR     

SNÍDANĚ  v hotelu.  

8.30: Vydejte se na plavbu lodí po roman_cké parfémové řece a navš_vte Pagu Thien Mu 
- jednu z nejstarších starověkých architektonických struktur pro náboženské bohoslužby 
v Hue.  

Pokračujte v návštěvě  nádherného císařského města, odkud v letech 1802 - 1945 vládla 
dynas_e Nguyen. 

http://eldorahotel.com


 

Oběd ve speciální restauraci Tinh Gia Vien,   www.tinhgiavien.com.vn  

http://www.tinhgiavien.com.vn


The story of Tinh Gia Vien 

Hue cuisine - místní kulinářské speciality  "conquers" pro cestovatele 

VietNam Bridge - Návštěvníci starověkého hlavního města mohou obdivovat krásu systému 
královských hrobek dynas_e Nguyen a také si užívat jedinečnou kulinářskou a kulturní historii 
této země. 
Kde jsou nebe a země v harmonii 

Hue kuchyně místní kuchař - řemeslník Ton Nu Thi Ha. 

Podle vědců má Vietnam asi 3 000 různých druhů pokrmů, z nichž Hue představuje více než 1 
700 z nich. 

Hue - centrum regionu Dang Trong pod pánem Nguyen - bylo hlavní město v 19. stoleg. To 
vyžadovalo, aby lidé v Hue nejen dobře vařili rus_kální jídla, ale také věděli, jak připravit 
vynikající kuchyni pro královskou vládu. 
Dnes, i když již nejde o ekonomicko-poli_cké centrum země, si Hue stále udržuje sgn staré 
dynas_e se zlatým věkem. A co se týče charakteris_k starověké kultury Hue, jídlo pomohlo 
utvářet kulturu a styl Hue. 

Hue kuchyně je stále více obohacena topografií. Například ostrůvek Hen uprostřed řeky Huong 
je obvykle zaplaven během období dešťů a je domovem sladkých kukuřic a mušlí, což jsou 
materiály potřebné ke zpracování mnoha chutných pokrmů. 
Moře Thuan An a laguna Tam Giang-Cau Hai s brakickou vodou dodávají nejlepší mořské plody v 
jihovýchodní Asii včetně krevet, krabů, ryb, chobotnic ... 
Královské jídlo.“ 



 
Hue cuisine arTsan Ton Nu Thi Ha. 

 

 
Hue royal cuisine. 

Hue Royal Cuisine má mnoho pravidel a eTket od dodávky potravin až po techniky zpracování, služby a 
typy misek, stolů, talířů a misek. Jídelní král se nazývá „ngu thien“, kuchyňské nástroje pro krále se 
nazývají „ngu trus“. Kuchaři, kteří vaří pro krále, se nazývají tým „Thuong Thien“. 

Král Gia Long byl nejjednodušší v jídle, zacmco král Dong Khanh byl vybíravý. Každé jídlo pro krále 
obsahovalo 50 různých jídel zpracovaných 50 kuchaři. Stará historická kniha Dai Nam Thuc Luc Chien 
Bien napsal, že král měl na snídani 12 jídel a 50 obědových a 16 sladkých jídel na oběd a večeři, včetně 
několika z osmi vzácných jídel. 



Kulturní vědec Ho Tan Phan řekl, že pramenící z vnímání přivedení světa do služby nebeskému synovi 
(králi), každé jídlo králů Nguyen mělo přes 50 různých pokrmů, i když král snědl velmi málo. Jídlo bylo 
používáno hlavně jako laskavost krále pro mandarinky. 
Královská kuchyně Hue není jen umění zpracování a prezentace jídla, ale filozofický koncept a esteTcké 
představy o požitku z jídla. Kromě krásně a harmonicky uspořádaného uspořádání bylo každé jídlo pro 
krále strukturováno vědeckým způsobem: zelenina šla s masem; jídla vybraná na základě počasí; a 
koření přirozeně. 
CTt vietnamskou kulturu 
Podle řemeslníka Ton Nu Thi Ha, odborníka na nguyenskou královskou kuchyni, královská kuchyně Hue 
sloužila hlavně králi, takže měla velmi přísná kritéria. Jídla jsou zpracovávána nejen sofisTkovaně, ale 
také musí ukazovat myšlenky lidí Hue: jídlo se těší ze všech smyslů. Jídla musí být harmonická, pokud jde 
o barvu, chuť a také jin-jang, horká - studená a uspořádání jídelního setu. To je přirozená harmonie a 
kultura Hue. 
"Vaření je těžká práce, ale díky této profesi mám mnoho příležitosc interagovat se světem venku." 
Prostřednictvím jídla mám příležitost představit mezinárodním přátelům krásu kulinářského umění ve 
Vietnamu. Zachování kuchyně Hue a rozvoj kulinářských služeb v Hue je však stále nevyřešeným 
problémem, “řekl řemeslník Ha.” 

Odpoledne navš_vte velmi krásné  mauzoleum císařů Tu Duc a Khai Dinh. 

Na konci si udělejte zábavnou procházku kolem živého trhu Dong Ba. 

Zpět do hotelu. 

Večeře na vlastní účet. 

Jídlo:   snídaně, oběd 

Ubytování: Eldora hotel/ Deluxe city 
hzp://eldorahotel.com 

Den 07, Úterý  13října  2020: HUE – cesta přes HAI VAN PASS do  HOI AN   

SNÍDANĚ  v hotelu. 

8.30: Přesun do města Hoi An přes průsmyk Hai Van, procházející mnoha pěknými 
červenými kachlovými vesnicemi s ovocnými ovocnými sady, z nichž je možné se kochat 
nádherným výhledem na oblohu a moře. V Da Nang navš_vme  Cham muzeum. 

Navš_vime vesnici Lang Co a podíváme  se, jak místní rodina připravuje rybí omáčku. 

Příjezd do Hoi An, check-in a volný čas ve volném čase (check-in _me: 14.00,  

Večeře na vlastní účet. 

http://eldorahotel.com


Přes noc v Hoi An. 

Jídlo:   snídaně, oběd 

Ubytování: La Residencia/ Junior Suite 
hzps://www.lizlehoiangroup.com/la-residencia 

Den 08 středa 14října  2020: HOIAN - MYSON-1/2 DENNÍ VÝLET S PROCHÁZKOU  

SNÍDANĚ  v hotelu.  

9.00: Ráno odjíždějte z hotelu na půldenní výlet, 40 km jihozápadně od Hoi An, abyste 
navšgvili hlavní a náboženské centrum bývalého království Champa, jmenovitě My Son, 
které UNESCO označilo za světové dědictví. Ve svatyni jsou desítky věží a chrámů z 
červených cihel, které pocházejí z období mezi 7. a 13. stolegm, rozprostřené ve svěží 
zeleném údolí. 

 

Oběd v místní restauraci. 

https://www.littlehoiangroup.com/la-residencia


Odpoledne se vydáte na procházku po Hoi An, objevte historické město, které bývalo v 
16. až 18. stoleg prosperujícím přístavním městem. 

Navš_vte starý dům Tan Ky, montážní halu Phuc Kien a 400 let starý japonský krytý most. 

Cestovatelé také mohou vidět, jak místní obyvatelé chovají hedvábní hmyz a produkují 
hedvábí pro rozvíjející se tex_lní průmysl Hoi An. 

Zbytek dne, volný čas. 

Večeře na vlastní účet. 

Přes noc v Hoi An. 

Jídlo:   snídaně, oběd 

Ubytování: La Residencia/ Junior Suite 
hzps://www.lizlehoiangroup.com/la-residencia 

Den 09 čtvrtek 15října  2020: HOIAN - DANANG-SAIGON let  VN127 @1430-1600 

SNÍDANĚ  v hotelu.  

Ráno: volný čas. Oběd na vlastní účet. 

11.30: Transfer na le_ště v Da Nang za letu do Saigonu. 

Po příjezdu vás uvítáme místním průvodcem. Transfer do hotelu pro check-in. Volný čas. 

Večeře na vlastní účet. 

Přes noc v Saigonu 

Jídlo:   snídaně 

Ubytování: Northern hotel/ ROH city anebo Grand Saigon hotel (5-star hotel in the 
heart center) 
www.northernhotel.com 

hzps://www.hotelgrandsaigon.com/ 

https://www.littlehoiangroup.com/la-residencia


Den  10  pátek 16října 2020: SAIGON  - CUCHI TUNNELS-1/2 DAY CITY TOUR  

SNÍDANĚ  v hotelu.  

8.00: Budete 70 km jihozápadně od Saigonu projíždět malebnými rýžovými poli, 
zahradami, kaučukovými plantážemi do tunelu Cu Chi. 

Po příjezdu do Cu Chi a po krátkém představení sítě tunelů o délce více než 200 km 
budete mít možnost vejít do krátké čás_ tunelů, abyste cí_li uvnitř sebe utlačující úzkost 
a teplo. 

Dokumenty a přehlídky krvavých pasg vám podají živou představu o životě a boji v 
tunelech. 

Setkat se se strýcem Nam (strýc pět) v Cu Chi, vietnamském veteránovi, který během 
války bojoval pro_ americké armádě. Můžete mu položit jakoukoli otázku, pokud vám 
záleží na… 

Oběd v místní restauraci. 

Zpátky do Saigonu. 

Odpoledne navš_vte Reunifica_on Hall (Prezidentský palác v režimu Ngo Dinh Diem), 
sídlo bývalého jiho Vietnamského režimu. 



Udělejte si krátkou zastávku pro pořízení hezkých fotografií v Centrální poště v centru 
Saigonu. 

Pokračujte na další návštěvu muzea válečných pozůstatků. 

Volný čas na nákupy na centrálním trhu Ben Thanh, nebo se řiďte průvodcem 
procházkou ulicí Le Cong Kieu Street, prodejem starožitnosg, repliky objektů a trhu 
Yersin nabízejících spoustu komodit a válečných předmětů. 

Večeře na vlastní účet. 

Jídlo: Snídaně, Oběd 
Ubytování: Northern hotel/ ROH city anebo Grand Saigon hotel (5-star hotel in the 
heart center) 
www.northernhotel.com 

hzps://www.hotelgrandsaigon.com/ 

 

Day 11 SAT 17th OCT 2020: SAIGON-BENTRE (MEKONG DELTA)-SAIGON   

Snídaně v hotelu. 

8.00: Cesta  na Ben Tre. Dnes prozkoumáte deltu Mekongu. 

Den pro Ben Tre je den, kdy již nejste turistem, ale skutečným obyvatelem, který se 
vydává na smyslovou cestu objevování. Užijte si pozorování toho, jak se vyrábějí cihly a 
travní rohože pomocí starodávných tradičních technik a jak se produkty extrahují z 
kokosových ořechů. Obdivujte nádherné panorama_cké fotografie krajiny ze zelených 
kokosových palem, žlutých říčních toků a barevných místních produktů. Při zkoumání 
zemitých stezek pociťujte teplo tropického vánku a chlad vodních proudů. Ochutnejte 
místní vůně exo_ckého ovoce, „zahradní kuchyně“ nebo se zastavte a sledujte a 
uspokojte svůj patro s právě vyrobeným mokrým rýžovým papírem nebo kokosovými 
bonbóny, které se oženily se zeleným čajem. Dokončete svůj zážitek z poslechu zvuků 
lodi a jistě žertování a smíchu místních lidí, skromných, ale pohos_nných. 

Oběd v Ben Tre. 



 



Po návštěvě převeďte zpět do Saigonu. Před cestou do hotelu navš_vte chrám Thien Hau 
v čínské čtvr_. 

Večeře na vlastní účet. 

Jídlo: Snídaně, Oběd 
Ubytování: Northern hotel/ ROH city anebo Grand Saigon hotel (5-star hotel in the 
heart center) 
www.northernhotel.com 

hzps://www.hotelgrandsaigon.com/ 

Den 12 neděle 18října 2020: SAIGON - MUI NE, pobyt na pláži u moře  

Snídaně v hotelu. 

9.00: Přesun autobusem  do Mui Ne (přibližně 5 hodin jízdy). Na trasách navštěvujte 
místní farmu dračího ovoce, místní trh a továrnu na rybí omáčku. 

Příjezd do Mui Ne, check-in v hotelu a volný čas (check-in _me: 14.00). 

Oběd a večeře na vlastní účet. 

Přenocování v Mui Ne (krásne letovisko u moře Blue Ocean / 12 Superior + 4 Bungalov - 
CFM). 

Jídlo: Snídaně,  

Ubytování: Blue Ocean resort/ Superior room 

hzps://www.blueoceanresort.org  

https://www.blueoceanresort.org


 

Den 13 - 16, pondělí 19října  - čtvrtek 22 října  2020:    MUI NE volný program, relax 

Snídaně v hotelu. Volný čas na pláž. 
Oběd a večeře na vlastní účet. 
Přes noc v Mui Ne 

Stravování: Snídaně 
Ubytování: Blue Ocean resort/ Superior room 
https://www.blueoceanresort.org  

https://www.blueoceanresort.org


 

Den 16, čtvrtek 22řijna 2020:   MUI NE – SAIGON – ODLET  SGN-PRG S EMIRATES  

Snídaně v hotelu.  

Volný čas ve volném čase DOPOLEDNE 

13.30: CHECK OUT v hotelu, transfer zpět do Saigonu k odjezdu. 

UKONČENÍ SLUŽEB DELEGÁTA 

  



CENOVÁ NABÍDKA 

Zpáteční letenky z Prahy do Vietnamu s Emirates Airlines s jedním přestupem v Dubai 

06OCT PRG  DXB      15.55   23.50        07OCT DXB  HAN      03.30   13.15  

zpět 
22OCT SGN   DXB      23.55  #04.00     23OCT DXB   PRG       08.35   13.00  

CENA POBYTU VČETNĚ VŠECH SLUŽEB, VIZ PODROBNÝ ROZPIS SLUŽEB V PŘÍLOZE 

CENA/osobu bez 
letenky v Kč

Cena za osobu v dvoulůžkovém pokoji 48 000

Zpáteční letenka do Vietnamu 17 000

*Opwonal - Příplatek za Single pokoj 17 000
CELKEM za osobu v dvoulůžkovém pokoji 65 000

CENA ZAHRNUJE CENA NEZAHRNUJE



HUE - Eldora hotel/ Deluxe city    

Nadstandartní a úžasné ubytování ve 
Vietnamu (4-5* standard) 

Všechny vnitrostátní lety provozované 
vietnamskými leteckými společnostmi 
(HANOI-HUE & DA NANG - SAIGON), cca 2x 
150 USD (cca 7000,-Kč) 

Denní snídaně 

Jídla vyhrazená viz  i_nerář (11 společných 
obědů nebo večeří) 

Poplatek za zrychlené odbavení při vstupu na 
le_š_ do Vietnamu /standartně 50USD/1150,-
Kč 

Všechny soukromé přesuny/transport během 
denních výletů 

Veškeré vstupenky při exkurzích, poplatek za 
loď 

Šampanské na loďi v Ninh Binh 

Přenocování na palubě Indočíny vypluje záliv 
Halong NEBO plavba La Regina v zálivu Lan Ha 

Regionální anglicky mluvící průvodce, česky 
mluvící doprovod cestovatelem Patrikem 

Poplatky za s lužby, daň z pokoje a 
manipulační poplatek 

Společná luxusní večeře u královské hudby ve 
městě Hue 

02 láhve s vodou na osobu a den vlhké 
obrousky  

Zákaznický servis 24/7 

Mezinárodní lety z Češka do Vietnamu a 
zpátky 

Nadváha zavazadel 

Další lety mimo program 

Osobní pojištění 

Nápoje 

Předčasné přihlášení a pozdní check-out na 
hotelích  

Osobní výdaje 

Změny mezinárodních letů podléhají 
informování před potvrzením služby. 

Spropitné  pro místního průvodce a řidiče



Ubytování  v HUE - hzp://eldorahotel.com 

http://eldorahotel.com


 Ubytování  v SAIGON - hzps://www.hotelgrandsaigon.com/     



Ubytování  v HA NOI -  www.thelapishotel.com  

http://www.thelapishotel.com


Ubytování  v MUI NE -  https://www.blueoceanresort.org  

 

https://www.blueoceanresort.org


Ubytování v HA LONG BAY -  www.lareginacruises.com     

 

http://www.lareginacruises.com


Ubytování Hoi An - La Residencia/ Junior Suite 
hzps://www.lizlehoiangroup.com/la-residencia  

 

  

https://www.littlehoiangroup.com/la-residencia



