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Wietnam, czyli niekończące się możliwości
Wietnam jest państwem zlokalizowanym w Azji Południowo –
Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim. Ten wiekowy, a
jednocześnie bardzo fascynujący kraj, jest w stanie dogłębnie
poruszyć serce, a także zmysły podróżnika.

Kraina ryżu, kawy oraz tytoniu chętnie zaprasza „strudzonych” wędrowców. Oto, jakie atrakcje czekają na nas w
magicznym Wietnamie.

Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) – główny port morski kraju

Ho Chi Minh jest miastem, które nie obfituje w bajkowe świątynie czy pałace królewskie. Na podkreślenie zasługuje
jednak fakt, że miejsce to stanowi główny port morski Wietnamu. Secesyjne, kolonialne budynki kontrastują tu z
nowoczesną architekturą – bardzo ciekawą, wspaniale rozbudowaną.

Wśród najważniejszych atrakcji Ho Chi Minh należy wymienić: zabytkowy budynek poczty, katedrę Notre Dame (z
zewnątrz), kościół Cha Tam, Muzeum Wojny oraz ulicę Dong Khoi.

Region Delty Mekongu – poznaj najbardziej charakterystyczny region Wietnamu

Delta Mekongu stanowi charakterystyczny element Wietnamu – jej duża część jest wykorzystywana pod uprawę
ryżu. Podróżując po Wietnamie, nie sposób nie odwiedzić tego niesamowitego miejsca. Rejsy po rzece zazwyczaj
odbywają się z Cai Be.

Całodzienna wyprawa do delty Mekongu obfituje w szereg atrakcji turystycznych. Pierwszą z nich jest oczywiście
rejs krytą, drewnianą łodzią – zwaną sampan. Warto zauważyć, że w ramach rejsu będzie można obserwować
wietnamską roślinność, a także obcować z pięknem azjatyckiej fauny i flory.

Kolejną atrakcją wycieczki jest obiad w gospodarstwie lokalnego rolnika – Wietnamczycy są przyzwyczajeni do
przyjmowania gości z zagranicy. Wizyta u gospodarza będzie świetną okazją do kupienia świeżych owoców
tropikalnych z jego sadu. Brzmi bardzo soczyście…
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Zwieńczeniem wyprawy będzie natomiast dalszy rejs do Vinh Long, a następnie przejazd autokarem do Can Tho.

Nha Trang – miasto, a także jeden z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych w Wietnamie

Nha Trang jest azjatyckim ośrodkiem turystycznym, w którym można odpocząć po wielogodzinnym zwiedzaniu
Wietnamu. Miejsce to oferuje turystom wspaniałe, piaszczyste wybrzeże, a także ciepłe, lazurowe morze.
Przebywając w Nha Trang, warto skorzystać z atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych (opcjonalnych). W ramach
jednej z nich będzie można odwiedzić wietnamską prowincję, w której znajdują się wioski otoczone polami
ryżowymi. Wyprawa do wietnamskiej prowincji stanowi niecodzienną okazję do przyjrzenia się tradycyjnym
zajęciom, a także warunkom życia lokalnej społeczności.

Obiekty świątynne Czamów

W Nha Trang warto także zwiedzić ciekawe obiekty świątynne Czamów (Chăm), które po dziś dzień są miejscem
pielgrzymek wiernych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ze wzgórza, na którym stoją świątynie rozpościera się
przepiękny widok na morze, a także port z łodziami rybackimi.

Wycieczka do Wietnamu stanowi świetną okazję do zapoznania się z historią, a także kulturą tej części Azji. Chcąc
przeżyć przygodę życia – bez zmartwień i komplikacji, warto skorzystać z oferty biura podróży.
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