
   

 

 

 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o ji-

ných zemích.                                       Aldous Huxley (1894-1963)                                                                                                                                                                              

  

  

 

 

     Jen málo zemí prošlo v poslední době tolika změnami jako Viet-

nam. Pouhých pár desítek let od konce děsivé války se opět rychle 

rozvíjí a zdejší lidé s optimismem hledí do budoucna. Vietnam je zemí 

v pohybu: rychle se otevírá světu a mění se zevnitř. Do země proudí čím dál 

víc turistů, kteří se již tolik nezajímají o pozůstatky války, bojiště rozrytá 

bombami a zbytky vojenské techniky. Lákají je malebná rýžová políčka, do-

konale čisté pláže pokryté zářivě bílým pískem, rušná, rychle se měnící měs-

ta a starobylé pagody. Láká je moderní Vietnam, jenž vstal jako bájný fénix 

doslova z popela.   

 Tak tedy vzhůru do Vietnamu…  
 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

 

 

 

 

 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

S OVýTem VIETNAM      

29.listopadu-14.prosince 2022 

 

 

 

      



INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků   
    v úterý 29.listopadu 2022 v 4.30 hodin ráno v Praze na ÚAN Praha-Florenc v nové odbavovací hale. 

Autobusem FLIXBUS přeprava přímo na letiště Schwechat ve Vídni. Příp. společná doprava z České Lípy 

bude upřesněna později. 

Nebo: pokud nemáte zájem o dopravu autobusem z Prahy na vídeňské letiště, pro vás platí sraz na letišti 

Wien-Schwechat ve 12.00 hodin v odletovém terminálu 1 u odbavovacích přepážek Turkish Airlines. 
 

      program akce   
       1.den – úterý 29.listopadu 2022: v 14.05 hodin odlet letadlem společnosti Turkish Airlines do Istanbulu (přílet v  18.20 
hodin místního času (doba letu 2:15 h).,  
       2.den – středa 30.listopadu 2022: přestup a ve 2.50 hodin po půlno-
ci odlet z Istanbulu s leteckou společností Turkish Airlines do Ho-Chi-
Minh-City (přílet ve 17.00 hodin místního času, doba letu: 10:10 hodin). 
Po přistání v Hanoji odbavení na letišti, transfer do hotelu, ubytování a 
nocleh.,        
       3.den – čtvrtek 1.prosince 2022: snídaně v hotelu, po snídani poje-

deme do Cai Be a odtud PLAVBA LODÍ DELTOU MEKONGU, kde 
můžeme pozorovat zdejší život lidí., uvidíme pulzující obchodní aktivity 
odehrávající se přímo na řece, navštívíme vesnici s tradiční výrobou 
rýžových koláčů a rýžového papíru, přejedeme loďkou kolem ostrův-
ku BINH HOA PHUOC. V průběhu odpoledne návrat do mikrobusu a 
cesta do CAN THO. Zde po příjezdu ubytování a nocleh.,  
       4.den – pátek 2.prosince 2022: před snídaní navštívíme jedinečný 

PLOVOUCÍ TRH CAI RANG (není zahrnuto ve startovném, cena 

výletu je v přepočtu cca do 200.-Kč), poté snídaně v hotelu a 
prohlídka historického domu BINH THUY. Odpoledne na-
vštívíme známý labyrint podzemních tunelů CU 

CHI, pozůstatek vietnamské války. Jedná se o více než 200 km 
tunelů, které v 60.letech pomohli Viet Kongu ovládnout rozsáh-
lou venkovskou oblast v blízkosti Saigonu. V podvečer přejezd 
do Ho Či Minova Města, ubytování, volný program a nocleh., 
       5.den – sobota 3.prosince 2022: snídaně v hotelu, procház-
ka po HO CHI MINH CITY (Ho Či Minovo Město, dříve 

Saigon), kde v rámci prohlídky města navštívíme bývalý prezi-
dentský palác, historické muzeum, pagodu Vinh Nghiem, kated-
rálu Notre Dame, čínskou čtvrť s chrámem Thien Hau či Old 
Saigon Post Office apod. V podvečer transfer na letiště a v 18.00 

hodin odlet letadlem společnosti Vietjet do Hanoje na letiště Noibai Airport (přílet ve 20.10 hodin, doba letu: 2:10 h)., po 
odbavení transfer do hotelu v Hanoji., 
       6.den – neděle 4.prosince 2022: snídaně v hotelu a celodenní prohlídka HANOJE, při které se zastavíme mj. před Ho 
Chi Minhovým mauzoleem, jeho bývalou rezidencí a u konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu 

založené r.1075), dále v programu prohlídka Pagody jediného sloupu, chrámu Ngoc Son, Staré čtvrti Old Quarter či možnost 
návštěvy Etnografického muzea atd. Večer možnost návštěvy slavného představení vodního loutkového divadla., nocleh v 
Hanoji.,  
       7.den – pondělí 5.prosince 2022: snídaně v hotelu, po ní cesta přes místní vesnice, kolem rýžových polí deltou Červené 
řeky do města HALONG. Odtud vyplujeme do ZÁTOKY HA LONG.  V 
podvečer připlujeme na OSTROV CAT BA, zde pozorování západu slunce 
a nocleh na romantickém ostrově uprostřed Dračí zátoky. 
       8.den – úterý 6.prosince 2022: snídaně v hotelu, poté vyhlídková 

plavba, která povede mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzel-
nými scenériemi a jeskyněmi. Zastávky u plovoucí vesnice BA HANG či na 
ostrově s opicemi. Panoramatická plavba těmi nejhezčími zátokami Ha 
Longu. Poté návrat do přístavu, plavba jinou lodí zpět na pevninu a odtud 
mikrobusem do HANOJE, ubytování v hotelu a nocleh., 
       9.den – středa 7.prosince 2022: snídaně v hotelu, přejezd mikrobusem 
do severní části Vietnamu. Budeme stoupat do hor okolo vesnic, jejichž 
četnost se bude snižovat s přibývající nadmořskou výškou. Po cestě budeme 

také míjet kávové a čajové plantáže. Zastávka ve vesnicích MAI 

CHAU a BAN LAC, cesta úchvatnou krajinou, v níž strávíme další noc.,  
      10.den – čtvrtek 8.prosince 2022: snídaně v hotelu, přejezd do MOC CHAU, při kterém budeme míjet četná rýžová 
pole, kávové a čajové plantáže a kdy budeme pozorovat zdejší obyvatele při práci na těchto políčkách., odpoledne cesta přes 
vesnice Van Yen a TRAM TAU (možnost návštěvy horkých pramenů). Nocleh ve vesnici NGHIA LO, a to v homestay u 
místního etnika., 

 



       11.den – pátek 9.prosince 2022: snídaně tento den příležitostně na cestě (je zahrnuta ve startovném), pojedeme opět 
okouzlující krajinou kolem rýžových polí a švestkových sadů do oblasti krasových skalních útvarů,   které vyčnívají nad 
okolní stromy. Zdejší země je domovem etnika Black Thai, které 
původně pochází z Číny. Místní ženy většinou pracují na poli, oblé-
kají tradiční pestrobarevné šaty s typickým kloboukem. Děti zde 

jezdí na vodních buvolech rýžovými poli a muži jezdí na hlučných 
motocyklech... Nocleh v hotelu v TUAN GIAO.,  
      12.den – sobota 10.prosince 2022: snídaně v hotelu, v průběhu 
dne přejezd PRŮSMYKU TRAM TON PASS (Průsmyk nebeské 
brány, 1900 mn.m.) - vůbec nejvýše položeného horského průsmyku 
ve Vietnamu. Celý den si budeme užívat nádherných výhledů na 
zdejší krajinu a hory. Naskytne se nám i pohled na nejvyšší horu 
jihovýchodní Asie - Mt.Fan Si Pan (3143 mn.m.). Odpoledne dojezd 

do starého horského města SA PA, které patřilo Francii a nachází se 
v blízkosti hranic s Čínou.,  
      13.den – neděle 11.prosince 2022: snídaně v hotelu, pěší výlet v 

oblasti SA PA: jednou z nejzajímavějších horských túr v oblasti je 
asi 15-ti kilometrový okruh (částečně mikrobusem) do údolí Muong Hoa a k dřevěnému závěsnému mostu, za nímž na vás 

(na druhé straně řeky) čeká vesnice TA VAN. Vesnici s etnickým 
obyvatelstvem ve skutečnosti tvoří hned dvě osady., po celý den neu-
stálé výhledy na zdejší hory a nejvyšší horu Vietnamu (nenáročná 

turistika, bez nutnosti speciální   výzbroje)., nocleh ve stejném hotelu., 
      14.den – pondělí 12.prosince 2022: snídaně v hotelu, pěší výlet v 

oblasti SA PA: nenáročná turistika bez nutnosti speciální výzbroje: 
výlet do vesnice CAT CAT (vesnice obyvatel černých Hmongů s 
volně se potulujícími prasaty uprostřed sadů s ovocnými stromy a 
bambusovým porostem působí rázovitě) a k VODOPÁDU CAT 

CAT, celkem asi 10 km., nocleh ve stejném hotelu.,  
V PRŮBĚHU 12.-14.DNE (dle momentálního počasí) MOŽNOST 

VÝLETU LANOVKOU K NEJVYŠŠÍMU VRCHOLU 

JIHOVÝCHODNÍ 

ASIE – FAN SI PAN 
(poslední úsek je možné zdolat jinou lanovkou nebo pěšky, pozor ovšem na 
rychlé překonání velké nadmořské výšky., samotný vrchol má 3143 metrů) 
      15.den – úterý 13.prosince 2022: po snídani odjezd ze Sapy a cesta 
do HANOJE (v podvečer zastávka u Západního jezera a na jeho břehu stojící 
pagody), večer přejezd na letiště v Hanoji., odbavení a ve 22.05 hodin odlet  do 
Istanbulu letadlem společnosti Turkish Airlines (noční přelet)., 

      16.den – středa 14.prosince 2022: v 5.20 hodin přílet na letiště v Istanbulu 
(doba letu: 11:15 hodin), přestup a v 17.30 hodin odlet letadlem společnosti 
Turkish Airlines do Prahy na Letiště Václava Havla (přílet v 18.10 hodin, doba 
letu: 2:40 hodin). V průběhu přestupu je možné navštívit dle momentálních 
možností centrum ISTANBULU (Hipodrom s Modrou mešitou a chrámem, 
dnes už mešitou, Aya Sofia, procházka ke Zlatému rohu nebo možnost ná-
vštěvy paláce Topkapi, příp. Velkého krytého bazaru atd.). 

        

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno vesměs vždy v hotelech střední kategorie, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích, 

vybavených toaletou a sprchou.  
Ve všech místech máme zajištěny snídaně. Tradiční vietnamskou 

snídani představuje pho nebo jiná nudlová polévka. Časně zrána 

můžete také na pouliční prodavače připravující xoi, což je jakási 

směsice lepkavé rýže se sójou, sladkou kukuřicí a arašídy. Jedno-

duchou snídani západního typu (chléb, džem, sýr nebo vejce a 

káva) vám připraví zřejmě v našich hotelech.  

Po celé zemi lze ve městech najít rychlá občerstvení i velice sluš-

né restaurace s obsluhou. Ceny jsou srovnatelné s cenami u nás. 

Během pobytu ve Vietnamu nikdy nepijte vodu z kohoutku a 

zásadně nepoužívejte říční vodu, která se nehodí ani k vaření. 

Vyhýbat byste se měli také nealkoholickým nápojům s ledem. 
Kontaminovaná voda je hlavním zdrojem různých nemocí! Všude 

vám nabídnout čaj a dá se koupit levná balená voda a snadno dostupné jsou i sycené nápoje. Při nákupu balené 

vody zkontrolujte, zda má láhev neporušený uzávěr a zda je obsah naprosto čirý. 

Dávat spropitné není povinné, ale kdekdo ho ocení. V turistických restauracích si k účtu běžně připočítávají 

poplatek za obsluhu, většinou kolem 10%.  V hotelech se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na 

úrovni poskytovaných služeb.  

Prosím, počítejte i se spropitným pro řidiče našeho mikrobusu (místní).  

Po prohlídce pagody nebo chrámu byste měli u vstupu zanechat malý obnos jako pozornost a poděkování. 
 



      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 14.června 2023. 
Vízum pro ty z vás, kteří jste požádali o jeho vyřízení, zařídíme. Jedná se o elektronické vízum. 

Pro jistotu vezměte s sebou 2 fotografie pasového formátu, pokud by byly třeba… 
 

      čas 
Ve Vietnamu neplatí letní čas, v zimním období je čas oproti 

České republice posunut o 6 hodin dopředu. Tzn., že ve 12.00 

hodin ve Vietnamu, je v Česku 6.00 hodin ráno.    
 

    jazyk                                
Ve Vietnamu je úřední řečí vietnamština. Mladí lidé ve větších 

městech mluví bez problémů anglicky.        
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je dostupná a poměrně kvalitní. Česká republika nemá s Vietnamem dohodu o bezplatné zdravot-

ní péči, která se netýká pro případ první pomoci. Doporučujeme 

uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Ne-

zapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud 

je užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ. Pouze doporučené, a to zejména: 

proti tetanu, proti žloutence typu A, japonské encefalitidě (velmi 

malá pravděpodobnost nákazy), meningokoku a vzteklině. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota ve Vietnamu je různá podle oblastí. Na jihu 

22-27 stupňů Celsia, na severu (od Hanoje po Sapu) bývá v tomto 

období 18-23 stupňů Celsia,. Nezapomeňte na přikrývku hlavy či 

klobouky, sluneční brýle pro případ slunečního záření, repelent proti komárům, stejně jako moskytiéru proti 

komárům, máte-li ji.  
 

    nákupy, clo, otevírací doba 
Bezcelně mohou být do/z Vietnamu dováženy předměty 

osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, 

podmínky se často mění! NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ 

A MLÉČNÉ VÝROBKY!    

Obchody a tržnice mají v zásadě otevřeno celý týden, větši-

nou od rána do večera s polední přestávkou. 

Muzea mají zavřeno v pondělí, jinak je jejich otevírací doba 
standardní: 8.00-11.00 a 14.00-16.00 hodin.  

Chrámy a pagody se někdy zavírají v době oběda, ale jinak 

jsou přístupné po celý týden a většinou zavírají až pozdě 

večer. 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co 

nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po měs-
tech a v horách je důležitá pevná obuv. Vhodný je i ochran-

ný oděv proti dešti (více v kapitole o počasí). Dobré je vzít 

s sebou také krátké kalhoty a lehčí oblečení. 

S rozvahou by se měly oblékat ženy, především při návštěvě 

etnických menšinových vesnic, kde odhalené části těla mo-

hou vzbudit značné pohoršení. 

Koupání bez plavek nebo jen bez jejich horního dílu je na 

vietnamských plážích zcela nepřijatelné. 

Při vstupu do chrámu Cao Dai, pagody nebo domu byste se 

měli zout.  

 

 

 



 

    doprava po Vietnamu, zavazadla      
Přeprava po Vietnamu bude v mikrobusech s místními řidiči. 

Zavazadla k odbavení pro cesty letadlem mohou vážit max. 20 kg a jejich odbavení je v ceně letenky. Prosím, 

vzhledem k úložnému prostoru v mikrobusu vezměte na cestu jen to nejnutnější – ideální zavazadlo o maximál-

ních velikostech 60x40x30 cm. 
 

    bezpečnost 
Ve Vietnamu není víc nebezpečno než jinde na světě., přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst 
sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 113, hasiči - 114 a zdravotnická záchranná služba - 115 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není ve Vietnamu třeba, 

jsou podobné jako u nás a navíc na hotelových pokojích je minimálně jedna zásuvka vyhovující naší zástrčce. 

Často dochází k výpadkům a připravit se musíte také na kolísavé napětí. 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizo-

vány a mají slušnou úroveň. Cena je poměrně příznivá, zhru-

ba 4000.-VND zas minutu hovoru. O 10-20% levnější je 

volání s předvolbou 171. K dispozici je pro volání z pevné 

linky, nikoliv z mobilních telefonů.  

Telefonní spojení z Vietnamu do České republiky: +420 + 
účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 6.30 do 

21.00 hodin po celý týden (v menších městech je pracovní 

doba kratší bez víkendových dnů). Pošta do České republiky 

jde minimálně 2 týdny.  

 

    měna, doporučené kapesné  
Vietnamskou měnou je DONG, označovaný písmenem „d“ nebo mezinárodním symbolem VND.  
Momentální kurz je  1.-USD = cca 22000.-VND nebo 1.-€ = 21000.-VND 
Vietnamské dongy u nás neseženete, DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU AMERICKÉ DOLARY nebo EURA! Nejlépe 

bankovky v nižších nominálních hodnotách – 50.-USD a menší.  
Ve větších městech najdete bankomaty pro výběr kreditními kartami. Při platbách v obchodech je lépe spoléhat na 
platbu v hotovosti!  
Banky jsou otevřeny na letištích 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 8.00-11.30 a 13.00-17.00 hodin. 

KAPESNÉ: 

Ačkoliv vietnamský zákon výslovně vyžaduje, aby všechny ceny 

byly uváděny v domácí měně, v mnoha turistických hotelech a 

restauracích najdete ceny v amerických dolarech a příležitostně také 

v eurech. Rozhodně se nesmíte nechat vyvést z míry, že Viet-

namci platí za některé služby podstatně méně než vy, ve Viet-
namu totiž funguje systém dvojích cen.  

Vstupné se obvykle vybírá v muzeích, historických pamětihodnos-

tech, národních parcích a dalších místech hojně navštěvovanými 

turisty – někdy dokonce na plážích. U významnějších pamětihod-

ností a atrakcí zaplatíte kolem dolaru, výjimečně je třeba počítat  

s cenou 10.-USD. Vstup do pagod a chrámů – s výjimkou historic-

ky mimořádně významných – je většinou bezplatný. Je ale zvykem 

přispět na údržbu chrámu, většinou pár tisíci dongů, které vložíte do 

schránky u vstupu nebo na některém z oltářů. 

PŘI NÁKUPECH ve Vietnamu funguje umění smlouvat! Smlouvá se při nákupu ovoce na trhu či suvenýrů ve 

stáncích ve městech. 

Přehled některých cen: 

Pohlednice: 15 tis. VND 

Poštovné za pohlednici: 7-8 tis. VND 

 

 

 

 



K oblíbeným suvenýrům z Vietnamu patří káva z Centrální vysočiny, hodně se kupují také nakládané jahody a 

maliny, artyčokový čaj z Da Lat, kokosové sladkosti z delty Mekongu, zavařené mandarinky z Hoi An a balíčky 

čaje a sušených bylin ze severu. Kvalitní a právem oblíbené jsou zejména pálenky ze Soc Tinh (POZOR! Pálen-

ky s hadem uvnitř láhve je dovážet přísně zakázány!). V početných stáncích najdete ale také výrobky místních 

řemeslníků, ručně tkané látky, proutěné zboží, typické kónické pokrývky hlavy, a také neobyčejně ceněné ar-
mádní zapalovače Zippo či zelené helmy s červenou hvězdou, používané v době Vietnamské války. 

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků.  

Doporučené kapesné: 15.-USD až 25.-USD/den + suvenýry 

 

      náboženství 
Mravní a náboženský život většiny Vietnamců ovládá složitá směsice konfuciánského, buddhistického a taoistic-

kého filozofického učení, kterou doplňuje uctívání předků a starodávné animistické praktiky. Případné nesrovna-
losti jsou přitom čistě prakticky slučovány v jediný funkční systém víry, podle něhož může mít rodina ve svém 

domě oltář k uctění předků a zároveň se může obracet ke strážnému duchu vesnice, uctívat boha rodinného krbu 

a přinášet obětiny do buddhistické pagody. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu: 

Embassy of the Czech Republic13 Chu Van An, Hanoi 

Telefon: +844/38454131-2, nouzová linka: +84/914991892, +84/912341032 
Honorární konzulát v Ho Či Minově Městě:  

18 BIS/28 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1, Ho Chi Minh City, telefon: +848/38290585 

Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR: 

Plzeňská 214/2578, 15000 Praha 5 

tel.: 257211540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon +42070244492 

 

 

 

 

 

 

 


