Körutazás: Kanton - Guilin - Siem Reap - Phnom Penh - Ho Chi Minh-város (Saigon)
az Dulichso Tervezett program:
1. nap: Budapest...
Elindulás Budapestről átszállással Kantonba. Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
2. nap: ... Kanton (Kína)
Megérkezés Kantonba. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Kantonban.
3. nap: Kanton – Guilin
Reggeli, majd városnézésünk keretében megtekintjük a Chen Clan Akadémiát, a Liurong
szentélyt, a Qingping piacot. Napközben ebéd. Délután transzfer a vasútállomásra és
elutazás gyorsvonattal Guilinba. Szállás Guilinban.
4. nap: Guilin - Nádfuvola-cseppkőbarlang - Fubo-hegy
Reggeli után városnézés: látogatás a Nádfuvola-cseppkőbarlangban, amelyben a különböző
színű megvilágításnak köszönhetően még lenyűgözőbbek a hatalmas nádsípra emlékeztető
mészkőalakzatok. Ezt követően séta a Fubo-hegyre, amely félig a szárazföldön, félig vízben
áll, és ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra. Vacsora egy városi
étteremben. Szállás Guilinban.
5. nap: Guilin - Li folyó - Tű-hegyek - Yangshuo – Guilin
Reggeli, majd szabad program, vagy fakultatív programlehetőség: utazás a Li folyóhoz, 5
órás hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. A lélegzetelállító karszt
sziklaformációk, a teraszos rizsföldek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. Érkezés
Yangshuoba, majd rövid szabad program, séta a kisvárosban, vásárlási lehetőség.
Visszautazás Guilinba. (A program ára: 24.500 Ft.) Vacsora egy városi étteremben. Szállás
Guilinban.
6. nap: Guilin - Siem Reap (Kambodzsa)
Reggelit követően transzfer a repülőtérre és elrepülés kantoni átszállással Siem Reapbe,
Kambodzsába. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora egy városi étteremben. Szállás
Siem Reapben.
7. nap: Siem Reap – Angkor
Reggeli után megkezdjük az ősi királyi városok, Angkor felfedezését. Angkor Thomba a Déli
Kapun keresztül lépünk be, ahol olyan lenyűgöző szentélyek és paloták találhatók, mint:
Bayon, Baphoun, a Királyi Palota romjai, az Elefántos Terasz, a Leprás Király Terasza.
Megtekintjük a dzsungel által benőtt Ta Prohm templomot. A délutánt Angkor Wat
templomainak felfedezésével töltjük. Vacsora. Szállás Siem Reapben.
8. nap: Siem Reap – Angkor
Reggeli, majd először Shiva Isten XI. századi templomát Banteay Srei-t, majd Banteay Samret látogatjuk meg. A napot a Preah Khan, a Neak Pean és az East Mebon templomok
látogatásával fejezzük be. Vacsora egy helyi étteremben klasszikus táncelőadás kíséretében.
Szállás Siem Reapben.
9. nap: Siem Reap - Phnom Penh
Reggeli, majd délelőtt utazás a Tonle Sap tóhoz, ahol csónakba szállunk és megismerjük az
úszó halászfaluban a halászati módszereket, valamint az ott élők mindennapjait. Folytatjuk
utunkat a folyón, hogy megnézhessük a madarak sodródó cserjékre és fákra rakott fészkeit.
Visszatérés Siem Reapbe, majd továbbutazás Phnom Penhbe. Érkezés után transzfer a
szállodába. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Phnom Penhben.

10. nap: Phnom Penh
Reggeli után városnézés Phnom Penhben. Többek között a Királyi Palota, az Ezüst Pagoda, a
Nemzeti Múzeum, valamint az ősi szentély, Wat Phnom megtekintése. Meglátogatjuk a
központi piacot, majd a Toul Sleng Emlékmúzeumot. Este csónakokba szállunk és a
naplementét a Chaktomouk (Négy arc) folyóról csodálhatjuk meg. Vacsora egy városi
étteremben. Szállás Phnom Penhben.
11. nap: Phnom Penh - Cu Chi alagutak - Ho Chi Minh-város (Saigon - Vietnám)
Reggeli, majd utazás a vietnámi határhoz. Határátlépést követően továbbutazás Ho Chi
Minh-városba, ismertebb nevén Saigonba. Megtekintjük a város mellett található Cu Chi
labirintusrendszert, amelyet a gerillák az amerikai katonai bázis alá építettek több emelet
mélységben, innen intézve meglepetésszerű támadásaikat. Vacsora. Szállás Ho Chi Minhvárosban.
12. nap: Ho Chi Minh-város - Mekong-delta – csónakkirándulás
Reggeli, majd utazás a Mekong deltájához. Csónakokba szállunk és a Mekong folyó felső
részén csónakázunk. Felkeresünk néhány helyi családot, majd sampanon hajózunk a trópusi
fák övezte keskeny csatornákon. Visszautazás Ho Chi Minh-városba, vásárlás a "Phuong
Nam" lakkműhelyben. Vacsora. Szállás Ho Chi Minh-városban.
13. nap: Ho Chi Minh-város...
Reggeli után rövid városnézés Ho Chi Minh-városban. Transzfer a repülőtérre és elrepülés
átszállással Budapestre. Étkezések és éjszakázás a repülőgép fedélzetén.
14. nap: ... Budapest
Hazaérkezés Budapestre.

