
MISTER MATIK

Njam njam 
Vietnam

17 dni, od 2395 €
Akcijska cena: 2345 €

 27. 3. do 12. 4. 2020

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

ROJSTNOMESEČNI POPUST ZA PRIJAVE DO KONCA 
OKTOBRA



Vrhunci potovanja: Ulična hrana v Hanoju. Riževe terase v Pu Luongu. Plovba po zalivih Lan Ha in Ha 
Long. Izlet s skuterji. Uživanje v romantičnem mestecu Hoi An, spoznavanje življenja ob delti Mekon-
ga, razburljiv Ho Chi Minh. Odlična kulinarika. Vietnamska kava. Prijazni in nasmejani ljudje. Neturistič-
ne točke.  

1. dan: Let v večernih urah iz Ljubljane (ob 19:55) v Hanoj preko Istanbula. 

2. dan: Hanoj. 
Dobrodošli v Hanoju. Ležeren sprehod po živahnih ulicah starega dela mesta, pijača dobrodošlice na 
spoznavnem večeru ter masaža za sprostitev po letu. Oboje častimo mi.

3. dan: . Dogodivščine na ulicah Hanoja. 
Doživimo najbolj nor promet z rekami motoristov v vse smeri ter raznovrstno ulično hrano, ki ji nikjer 
na svetu ni para. Pločniki, ki služijo kot tržnice in restavracije, nas mimo trgovin ter ročnih delavnic 
vseh vrst pripeljejo do žalostnih zgodb zapora Hoa Lo, do mavzoleja Ho Chi Minha (ogledamo si ga 
z zunanje strani), do železnice, ki na ozki ulici zamenja motoriste, ter do templja na otočku sredi 
jezera. Energijo nam dajeta tudi odlična vietnamska kava (še posebej tista z jajcem) in sočno sadje. 
Zvečer lahko ob pivu ali naravnem soku opazujete utrip ulic ter se sprostite na odlični masaži.

4. dan: Pu Luong – neznani biser vietnamskega severa. 
Vrvež Hanoja zamenjata zelenje in mir vietnamskega severa. Z angleščina si boste tu bolj malo 
pomagali. Spoznamo tajska gorska plemena, ki uspešno ohranjajo svojo kulturo, predvsem vedno 
navdušijo s svojimi kulinaričnimi sposobnostmi. Nočitev nad riževimi terasami v sobah, ki so lepo 
urejene v lokalnem stilu. Za boljši spanec poskusite lokalno specialiteto: kozarček riževega žganja.

5. dan: Pu Luong
Spoznavanje vietnamskega podeželja in načina življenja lokalnega prebivalstva. Sprehod po riževih 
poljih ter terasah in skozi avtentične vasice vietnamskega podeželja, kjer nam obiskovalcev nevajeni 
domačini namenijo radoveden pogled. Spoznamo način pridobivanja riža, njihovega vsakdana in 
lokalno kulinariko. Miren večer v idiličnem okolju izkoristimo za druženje ob odličnih sokovih, čajih, 
vietnamskem pivu ali riževem žganju. 

2

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

PROGRAM



PROGRAM

6. dan: Ninh Binh 
Vožnja po lepem podeželju do naslednjega doživetja: izlet s čolnom na vesla med apnenčastimi hribčki, 
poraščenimi z džunglo, in skozi poplavljene jame (najdaljša je dolga 1 kilometer!), z obiskom templjev 
na otočkih. Takoj vam bo jasno, zakaj so lokacijo izbrali za prikaz mističnega sveta pri snemanju filma 
King Kong. Nastanitev v čudovitem butičnem hotelu z najprijaznejšimi gostitelji. Možnost večerje v eni 
izmed odličnih restavracij tega malega mesteca. Tudi masaže so odlične.

7. dan: Ninh Binh 
Skuter je glavno prevozno sredstvo v Vietnamu in spodobi se, da se z njim zapeljemo. Nanj se usedete 
kot sopotnik in švigate med riževimi polji, jezeri in malimi vasicami. Postanek za kratek vzpon na hrib, po 
čigar slemenu je razpotegnjen zmaj in kjer smo nagrajeni z izrednim razgledom. Obiščemo tradicionalna 
pokopališča in staro prestolnico. Ob povratku v hotel skok v bazen za osvežitev. Morda še dobra večerja 
in masaža.

8. dan: Otok Cat Ba
Premik na otok. Za boljšo predstavo o otoku naredimo krajši treking skozi džunglo do razgledne točke, 
kjer nas čaka osupljiv razgled na mnogotere poraščene vrhove otoka. Sledi sprehod čez ribiško mestece, 
kjer nas presenetijo plavajoče restavracije in obilna ponudba raznovrstne morske hrane. Bolj sveže 
zagotovo še niste videli.  

9. dan: Zaliv Lan Ha
Zjutraj se vkrcamo na ladjo kapitana Jacka in zaplujemo v zaliv Lan Ha in na jug bolj znanega zaliva Ha 
Long. Na začetku plovbe vas bo osupnila ribiška vasica, ki v celoti plava na vodi. Sledi poležavanje na 
palubi z očmi na lepi okolici in pivom v roki, plavanje do skritih kotičkov, izlet s kajaki, kosilo na morju ter 
za konec izkrcanje na otoku opic. Pazite, saj so kradljivke! Povratek v hotel in možnost zabavnega večera 
za neumorne.  

10. dan: Hoi An
Let v Da Nang in kratka vožnja do romantičnega mesteca Hoi An, ki je zaradi starega mestnega jedra 
uvrščen na UNESCO seznam kulturne dediščine. Sprostitev v hotelu. Večerni sprehod po privlačnih 
ulicah stoterih raznobarvnih lampijonov z bogato kulinarično ponudbo, tržnicami in živahnimi lokali. 
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11. in 12 dan: Hoi An 
Čas za uživanje. Po odličnem zajtrku se odpravimo do peščene plaže, kjer lahko poskusite morske 
specialitete. Zatem podrobneje spoznamo to šarmantno mestece, saj obiščemo tradicionalno hiško, star 
japonski most, tržnico in seveda okusimo še več dobre hrane. Drugi dan je povsem vaš. Lahko se s 
kolesom zapeljete po mestu in njegovih otočkih sredi reke, se udeležite kuharskega tečaja, se sprostite na 
masaži, se vrnete na plažo, nakupujete pri krojačih, uživate v kulinariki ali odkrivate labirint čarobnih ulic 
pod lampijoni.

13. dan: Panoramska vožnja, gora templjev, Hue 
Po panoramski poti se odpravimo do starega cesarskega mesta Hue. Prvi postanek naredimo v bližini 
Da Nanga pri gori, ki skriva mnogo zgodb. Najdete jamo, v kateri je velik kip Bude? Lahko ugotovite, v 
kateri jami je bila med vietnamsko vojno bolnišnica? Kateri tempelj na gori je del japonske budistične 
šole? Raziskovanje gore nas nagradi tudi z lepimi razgledi. Od tam se odpeljemo v Hue, kjer obiščemo 
grobnico enega od cesarjev, ter nato še njihov sedež v prepovedanem mestu s citadelo. Večer preživi-
mo na živahnih ulicah Hue-ja. Dobra hrana, pivo, masaža, … 

14. dan: Mekong delta 
Dopoldan odletimo na jug države, kjer najprej iz prve roke spoznamo življenje ob delti Mekonga. Za en 
dan se naše življenje zlije z življenji domačinov. V čolnu nas popeljejo po rokavih delte, skupaj na reki 
počakamo sončni zahod, pripravijo nam lokalno večerjo ter nam priskrbijo prenočišče, kot ga imajo sami.  

15. dan: Plavajoča tržnica, Ho Chi Minh 
Dan začnemo zgodaj, saj obiščemo znamenito plavajočo tržnico. Nakupite nekaj svežega sadja. Od tam 
se odpeljemo v Ho Chi Minh, kjer nam v oči najprej padejo na videz kaotične razmere na cesti. Za prehod 
čez cesto med sprehodom po mestu boste potrebovali nekaj poguma. Mesto je bilo podvrženo franco-
skim in ameriškim vplivom, čemur priča npr. katedrala Notre Dame. Sprehod bomo zaključili na verjetno 
najbolj žurerski ulici v Aziji, kjer je greh očitno vrlina.   

16. dan: Ho Chi Minh, let domov
Doživetje Cu chi rovov, kjer se soočimo s klavstrofobijo ter spoznamo delček težkega življenja v podze-
mlju med vietnamsko vojno. Okusimo njihove vsakdanje siromašne jedi in vidimo ameriško vojaško 
mehanizacijo, ki so se ji velikokrat zoperstavili le z iznajdljivostjo. Povratek v hotel, osvežitev in čas za 
zadnje kulinarične užitke ter odhod na letališče za let proti domu.

17. dan: Prihod v Ljubljano ob 8. uri zjutraj.  4
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Podatki o potovanju:
 
Trajanje: 17 dni 

Datum:  27. 3. do 12. 4. 2020

Cena: 
2345 € na osebo v dvoposteljni sobi. V primeru, 
da oseba potuje sama in je pripravljena deliti sobo 
s sopotnikom, ni doplačila. Otroci do 18. leta: v 
primeru, da otrok potuje v spremstvu dveh 
odraslih oseb in spi v isti sobi, mu priznamo 150 € 
popusta. 
Doplačilo za enoposteljno sobo je 380 €.

. 
 V ceno je vključeno:
• Povratna letalska karta iz Ljubljane v 
ekonomskem razredu z vsemi pristojbinami in z 
vključeno veliko prtljago 
• Vse nočitve na destinaciji na dobrih lokacijah v 
urejenih, klimatiziranih sobah z lastno kopalnico, 3* 
oz. 4*.
• 2x nočitev v koči (3*) v Pu Luongu med riževimi 
polji v sobi za 2 osebi in skupno kopalnico
• vsi prevozi na destinaciji po programu,
• 2x notranja letalska karta z vsemi pristojbinami 
in vključeno veliko prtljago 
• vsi ogledi in vstopnine po programu, 
• hrana (2x kosilo, vsi zajtrki)  

• del vizuma (drugi del plačate sami na letališču)
• organizacija in izvedba potovanja, 
• spremstvo slovenskega vodje poti vse dni 
potovanja na destinaciji.

V ceno ni vključeno:
• vse, kar ni navedeno pri »V ceno je vključeno« 
• del vizuma, ki ga plačate na letališču v Hanoiu – 
ca. 30 EUR
• osebni izdatki potnikov 
• hrana in pijača, ki nista navedena pri »V ceno je 
vključeno« 

   Maksimalno število potnikov je 14. 
    Ni doplačila, ne glede na velikost    
skupine.
  Brez doplačila za potnike, ki potujejo 
sami in so sobo pripravljeni deliti s 
sopotnikom.

Podatki o podjetju:
Mister Matik d.o.o. 
Adamičeva cesta 14, 1290 Grosuplje
TRR odprt pri Banki Koper: 
SI56 1010 0005 7418 563
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*Cena po tej ponudbi velja do 30. 09. 2019. Za potrditev te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 1.000 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 
30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik d.o.o., odprt pri Intesa Sanpaolo Bank. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni 
pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik d.o.o. V primeru neude-
ležbe na potovanju znaša strošek 100 % cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik 
d.o.o. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com.
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