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Обиколка на Индокитай 
(Виетнам и Камбоджа)  

17 дни/15 нощувки за 3750 лв. 
Групово пътуване на 04.03.2018 

 
Ханой – Заливът Халонг – Хоян – Делтата на Меконг – 

Храмовете на Камбоджа  
 

С този тур ви предлагаме да опознаете 

две знакови страни от легендарния 

полуостров Индокитай – Камбоджа и 

Виетнам. Заедно ще открием най-

впечатляващите забележителности в 

региона - от удивително красивия залив 

Ха Лонг, оживения Ханой и историческия 

Сайгон във Виетнам, през митичния 

Меконг и величествения храмов 

комплекс  Ангкор в Камбоджа. Един 

чудесен коктейл, забъркан от Пенгуин 

Травъл с основните съставки на 

перфектното пътешествие – история, 

култура, природа. Но за да стане 

наистина вкусен този коктейл, вие 

трябва да добавите подправките – 

любознателност и ентусиазъм ! 

Акценти на програмата: 

♦ Ханой – столица на Виетнам с кипящи от 

живот тесни улички в Стария град 

изпъстрени с малки дюкяни 

♦ Залива Халонг – круиз в един от 

спиращите дъха карстови райони в 

Югоизточна Азия 

♦ Хоян – очарователен древен търговски 

град на бреговете на река Тху Бон 

♦ Делтата на Меконг – станете част от 

изпълнената с живот брегова линия на 

реката Меконг 

♦ Храмовете в Камбоджа – невероятните 

Ангкор, Байон и Бапхуон 
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ЗАЩО  С ПЕНГУИН ТРАВЪЛ: 

 27 години в бранша и избор от над 100 дестинации: Пенгуин Травъл е  най-

старият български тур оператор с 27 годишен опит в областта на приключенския 

туризъм и културни обиколки за малки групи и индивидуални туристи.  

 Най-добро съотношение качество-цена: В резултат на дългогодишния си опит и 

внимателния подбор на  местните агенти и доставчици, ние сме постигнали най-

добрите цени на пазара. 

 Опитни водачи: Нашите водачи са служители на фирмата, които познават 

програмите си до най-малките детайли 

 Гъвкавост: Нашите програми могат да бъдат коригирани, променяни или изцяло 

„скроявани” според желанието на клиента в най-кратки срокове. 

 Малки групи: При груповите пътувания с наш водач максималният брой на 

участниците е 12, а някои от груповите пътувания се осъществяват дори и при 

шестима записани – по този начин ние стигаме по-далеч и виждаме повече. 

 Сигурност: Освен задължителния туроператорския лиценз РК-01-7272 Пенгуин 

Травъл е регистриран в Датския гаранционен фонд Rejsegarantifonden под номер 

888. 

 

Програма: 

Ден 1 (04/03/18): Отпътуване от София с полет на Qatar Airways през Доха. 

Ден 2 (05/03): Пристигане в Ханой 

Пристигане на международното летище Ной Бай и 

трансфер до хотела, където е и първата нощувка. -/-/- 

Ден 3 (06/03): Ханой 

Посрещане от местния гид сутринта и потегляне с автобус. 

Обиколката започва с:  Пагодата Тран Куок – будистка 

реликва, която се намира на Западното езеро; Мавзолеят на 

Хо Ши Мин – последният дом на виетнамския лидер Хо Ши 

Мин, където е живял и работил от 1958 до 1969 година; 

Едноколонната пагода – направена по подобие на цветето 

лотус, което е символ на Ханой; етнографският музей, в 

който може да се види красотата не всичките 54 етнически 

съсловия във Виетнам. По обяд се тръгва с автобус към 

местен ресторант в старата част на Ханой, където се прави 

почивка и се сервира обяд. Следва  посещение на Храмът 

на Литературата, който е и най-известният храм в Ханой и е служил за първият 

виетнамски университет. Построен е през 1070 година и е бил посветен на Конфуций. 

След това с кола се стига до легендарното езеро Хоан Кием, където е храмът Нгок Сон – 

посветен на светеца Ван Ксуонг и бившия генерал командир Тран Хунг Дао за усилията, 

които е положил в битката с монголците. Там може да се  насладите и на красивата 

виетнамска и френска архитектура около езерото. Връщане в хотела, където е нощувката 

и свободно време до края на деня.  З/-/- 
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Ден 4 (07/03): Ханой – Ха Лонг 

Заминаване за град Халонг с кратка 

почивка по пътя. След пристигане в 

Халонг и се качваме на лодката, 

където ще ни сервират напитка за 

добре дошли. Започваме круиза си 

в залива.Обядът ще бъде сервиран 

по време на круиза сред 

невероятните варовикови острови.  

Следва посещение на пещерите 

Сунг Сот и Луон, където може да се 

плува и кара каяк. Ако има време, 

ще се извърши и разходка до 

острова Титоп. Вечерята се сервира на борда и след нея се предлагат най различни 

опции за развлечение, сред които: лов на сепии, караоке, настолни игри, филми или 

гледане на звездите на горната палуба. Нощувка на борда. З/О/В 

 

Ден 5 (08/03): Ха Лонг – Хюе  

Още малко време в залива Халонг, където може да поплувате, след което стаите се 

освобождават и се сервира обяд на борда на път за пристанище Халонг. Заминаване 

обратно към Ханой, след което трансфер към ЖП гарата и качване на нощния влак към 

Хюе. Нощувка във влака . З/О/- 

 

Ден 6 (09/03): Хюе 

Посрещане на гарата и 

посещение на Императорския 

град, построен от династията 

Нгуен, които са властвали над 

Виетнам от началото на 19 

век до 1945 година.Следва 

круиз по Парфюмената река.  

Нощувка в Хюе. -/-/- 

 

Ден 7 (10/03): Хюе – Хоян 

през прохода Хай Ван 

Потегляне на юг и 

преминаване през 

невероятния проход Хай Ван. 

Пристигане в Хоян, признат от 

ЮНЕСКО за част от световното културно наследство.  

Пешеходна обиколка следобед с посещение на залите за събирания на китайската 

общност, храма Пхук Киен, японския мост и къщата Тан Ки. З/-/- 

Ден 8 (11/03): Хоян – Сайгон (Хо Ши Мин) 

Свободно време за разглеждане на Хоян. Трансфер към летището в Дананг за вътрешен 

полет към Сайгон. Посрещане в Сайгон, трансфер към хотела и нощувка. . З/-/- 
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Ден 9 (12/03): Сайгон – Тунелите Ку Чи 

Посещение на  тунелите Ку Чи – подземна 

система от тунели, построени от 

виетнамските воини по време на борбата за 

независимост. В тунелите е имало болници, 

жилища и т.н. и са служили за военна база на 

Виетконг по време на войната със САЩ. 

Свободно време следобед за пазаруване и 

разглеждане на забележителности. Нощувка 

в Сайгон. . З/-/- 

 

Ден 10 (13/03): Сайгон – Островът Ан Бинх 

Пътуване към Кай Бе и посещение на щаба 

Као Дай. При пристигане в Кай Бе се 

отправяме с моторна лодка към плаващия 

пазар, където местните продават плодове и 

много други стоки от своите лодки. 

Плаването продължава към острова Ан Бинх 

през серия от малки канали за да се 

насладите на красотата на горното течение 

на Делтата на Меконг. Посещение семейство 

от селото Бинх Хоа Пхуок, които ще 

демонстрират как се правят бонбони от кокос 

и хрупкави оризови пуканки. През вечерта може да се присъедините към готварски урок и 

да се насладите на плодовете на труда си за вечеря. Нощувка в къща за гости. З/О/В 

 

Ден 11 (14/03): Ан Бинх – Шау Док 

Разходка с велосипед  из острова. Трансфер с лодка към Винх Лонг, откъдето 

продължаваме с автобус  към Шау Док. Посещение на плаващия рибен пазар. Нощувка в 

Шау Док. . З/-/- 

 

Ден 12 (15/03): Шау Док – Пном 

Пен 

Потегляне с високоскоростна 

моторна лодка по течението на 

реката Меконг към Пном Пен. 

Пристигане по обяд. Посещение 

на дворцовия комплекс, 

Сребърната пагода, паметника 

на независимостта и Уат Пном. 

Нощувка в Пном Пен. . З/-/- 

Ден 13 (16/03): Пном Пен 

Посещение на затвора Туол Сленг (музей на геноцида), полетата на смъртта и 

централния пазар. Посещаваме Pour un Sourire d'Enfant (PSE) – френска организация с 

нестопанска цел, основана през 1995. Нощувка в Пном Пен. Закуска, обяд 
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Ден 14 (17/03): Пном Пен – Сием Рийп 

По пътя към Сием Рийп спираме за кратко  в града на паяците  Скоун, където може да 

опитаме местните „деликатеси” – пържени тарантули, скакалци и ларви.  На около 40 км 

преди Сием Рийп програмата включва едночасова разходка с лодка до наколното селище  

Кампонг Клеанг. Нощувка в Сием Рийп и вечеря при местно семейство . З/-/В 

Ден 15 (18/03): Храмовете 

Ангкор, Байон и Бапхуон 

Днешният ден е отделен изцяло 

на легендарните храмове в 

Камбоджа. Основната 

забележителност сред тях е 

храма Ангкор Ват, чието име в 

превод означава Град-храм и 

всеки, докоснал се до него 

разбира защо той носи точно 

това име. Храмът впечатлява с 

архитектурата си и колосалните 

си размери. Хиляди работници 

са работили в продължение на 

десетки години и според някои учени за направата му е използвано толкова много 

материал, колкото за Хеопсовата пирамида в Гиза. Недалеч от Ангкор Ват се издигат 

величествените храмове Байон и Бапхуон, които пренасят посетителите си в една съвсем 

различна вселена чрез невероятната си архитектура. След посещението на храмовете 

следва вечеря с апсарско танцово шоу в местен ресторант. Нощувка в Сием Рийп. З/О/В 

 

Ден 16 (19/03): С автобус до Банкок 

След закуска заминаваме за Банког с автобус, разстоянието за деня е приблизително 

400км и отнема около 7ч. Пристигане в Банкок, настаняване в хотел. 

Ден 17 (20/03): Отпътуване 

Трансфер до летище и отпътуване. 

 

Цената от 3750 лв. важи при група от минимум 8 участника и включва:   

► самолетни билети с вкл. летищни такси с Катар ЕърУеиз 

► хранения  според програмата  Закуска/Обяд/Вечеря  

► нощувки в двойна стая, стандартни хотели, стая с баня/тоалетна  

► транспорт по програма (сухоземен и воден) и входни такси 

► водач от Пенгуин Травъл 

► английско-говорящи местни водачи 

► автобусни и влакови билети  
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ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

►трансфер до летище в деня на заминаването от Банког  

► самолетен билет Дананг – Сайгон (60 евро към 1/1 2017) 

►мед. застраховка  

►бакшиши и лични разходи  

►напитки и храна, неспоменати в програмата  

►виза 

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:  

► добавка за еднична стая -  ЕUR 280 

. 

НАСТАНЯВАНЕ*:  

Град Хотел Брой нощувки 

Ханой 
Moonview Hotel 

http://moonviewhotel.com/ 
2 

Хюе 
Midtown Hotel 

http://midtownhotelhue.com/ 
1 

Хоян 
Thanh Binh 3 Hotel 

https://www.hotelscombined.com/Hotel/Thanh_
Binh_3_Hotel.htm 

2 

Сайгон 
Liberty 3 Hotel 

www.libertyhotels.com.vn 
2 

Ан Бинх Нощувка при местно семейство 1 

Шау Док 
Hung Cuong Hotel 

http://www.hungcuonghotel.vn/ 
1 

Пном Пен 
Asia Tune Hotel 

www.asiatunehotel.com 
2 

Сием Реап 
Rithy Rine Residence Hotel 

http://rithyrineangkorresidence.com/ 
2 

*Всички хотели в програмата разполагат с качествена Wi-Fi интернет връзка 
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ЕКСКУРЗОВОДИ: Български водач от Пенгуин Травъл и местни английско говорящи 

гидове и шофьори.   

БАКШИШИ: Нормална практика е бакшиши да се оставят на местните шофьори и 

екскурзоводи (3-4 $ на човек/ден), на персонала в хотели и ресторан- ти. Те не са 

включени в цената.  

КЛИМАТ: Април и ноември като цяло са добър период за пътуване с горещо, но влажно 

време. Средните температури са между 25°С и 35°С в целия регион. 

 ВИЗА: Българските граждани се нуждаят от виза и за трите държави. За Виетнам можете 

да кандидатствате в посолството на Виетнам в София. Формуляр за виза може да бъде 

изтеглен от страницата на посолството на Социалистическа република Виетнам в София. 

Виза за Тайланд се издава от Тайландското посолство в София. Виза за Камбоджа се 

получава на границата – цена около 25 щ. Долара, носете си и 1 снимка. 

ВАЛУТА: Валутите при това пътуване са ”baht” (THB) в Тайланд, ”riel” (KHR) в Камбоджа и 

”dong” (VND) във Виетнам 1 EUR = ок. 38 THB, ок. 4 220 KHR, ок. 23 675 VND. 

Препоръчваме ви да проверите актуалния обменен курс на www.xe.com преди 

отпътуване. На определени места могат да бъдат ползвани кредитни карти, в големи 

градове има ATM автомати. Препоръчваме ви да носите в брой EUR или USD, за 

предпочитане в нови банкноти. На много места можете да използвате USD, за да 

пазарувате. В Камбоджа може навсякъде да ползвате USD като дори не е необходимо да 

обменяте в местна валута. Едно ядене може да ви струва около 3-10 USD.  

ЧАСОВА ЗОНА: Зима/Лято: GMT + 7 часа/ 6 часа  

ОБЛЕКЛО: Препоръчителни са леки, свободни дрехи и удобни обувки за топло време. 

Забранено е влизането в храмове и кралски дворци в неприлично облекло – къси поли и 

панталони, потници. Не забравяйте да носите бански – някои хотели разполагат с басейн, 

и яке за хладни вечери.  

ТРУДНОСТ НА ТУРА: Това е обиколка, която се извършва с микробус и лодка. 

Необходимо е да сте в добро здраве и да нямате проблеми с пътуване няколко часа в 

бус. Някои от пешеходните обиколки трят повече от два часа.  

НАПОМНЯМЕ ВИ:  Електричество: 220 V. Във Виетнам и Камбоджа контактите от по-нов 

тип не изискват адаптор. Необходимо е да носите: слънце- защитни продукти, балсам за 

устни, слънчеви очила, репелент срещу насекоми, аптечка, в която има поне аспирин и 

имодиум (или друго лекарство за стомашни проблеми), копия на документите ви – 

паспорт, самолетен билет, застраховка и т.н. 

 


