Zájezd do Vietnamu a Kambodže
s odborným programem
pro zemědělce
Atraktivní zájezd, který Vám umožní poznat historii i současnost Vietnamu a Kambodže. Kromě poznání kultury
a známých míst budete mít ve Vietnamu i možnost relaxace v hotelovém komplexu u moře.
V Kambodži navštívíme nejznámější monumentální chrámové komplexy v tropickém pralese a další zajímavosti.
Kromě poznávací části je pro Vás připraven zajímavý odborný program, který je průřezem zemědělské
produkce obou zemí. V neposlední řadě ochutnáte i světoznámou gastronomii této oblasti.

Termín:
21.2.2022 - 4.3.2022

Itinerář cesty:

kód zájezdu: PT 2122022

21.2.2022

Cena na osobu
ve dvoulůžkovém pokoji:

76.700,- Kč

22.2.2022

Odlet z Prahy do Ho Chi Minhova města s jedním přestupem
v Dauhá s Qatar Airways - noční let, přílet do destinace
následující den.

Přílet do Ho Chi Minhova města, po příletu transfer do centra města, krátká
orientační prohlídka zahrnující katedrálu, budovu staré pošty a ulici Nguyen Hue.
Poté odjezd na ubytování do hotelu. Relaxace po dlouhé cestě a společná večeře.

Po snídani odborný program - návštěva - Agricultural Management Centre for research and
development Agriculture Hi-tech Park. Návštěva pěstitelské farmy na orchideje, houby a červy.
Po obědě v restauraci Ben Nay bude následovat přesun na prohlídku tunelu Cu Chi z dob
Vietnamské války. Podrobné seznámení se způsobem odboje domorodých obyvatel. Odpoledne
návrat do hotelu a večer volno k individuálnímu odpočinku.
Ráno odjezd do Cai Be, kde začne projížďka lodí po řece Mekong, prohlídka rybářských farem, návštěva
ostrova Tan Phong a plovoucího tržiště v Cai Be s tradičními dílnami na výrobu rýžového papíru
a výrobků z kokosových ořechů. Po obědě návštěva Can Tho City, nocleh v Can Tho City.

23.2.2022

24.2.2022

Časně ráno odjezd lodí na prohlídku plovoucího tržiště Cai Rang, kde se prodává většina lokálních
zemědělských produktů v této oblasti. Projížďka po vodních kanálech řeky Mekong a prohlídka Sau Hoai,
kde se vyrábí známá pizza z rýžových nudlí. Pak návrat do hotelu na snídani a odjezd do Ho Chi Minhova
města. Po cestě zastávka na oběd. Prohlídka Kimmy's Chocolatier, jednoho z nejznámějších producentů
čokolády ve Vietnamu a pokračování v prohlídce města. Nocleh v Ho Chi Minhově městě.

25.2.2022

26.2.2022

Ráno odjezd do populárního plážového střediska Mui Ne, po cestě zastávka na farmě, pěstující dračí ovoce.
Po obědě příjezd do hotelu na pláži, odpoledne relaxace na pláži.

27.2.2022

28.2.2022

1.3.2022

2.3.2022

Celodenní relaxace u moře v hotelovém resortu na Mui Ne. Možnost fakultativního výletu na návštěvu
muzea rybí omáčky a vinice včetně testování vína.
Transfer na letiště a odlet do Kambodži do města Siem Reap. Po ubytování relaxace po cestě v hotelu.
Po snídani prohlídka komplexu Angkor a Jižní části Angkor Thom, kde se nacházejí známé obří kamenné
sochy lidských tváří. Prohlídka jedinečné Bayon Temple, terasy Slonů a budhistické kaple Ta Prohm,
založené ve 12.století. Po obědě pokračování v prohlídce nejrozsáhlejšího chrámového komplexu Angkor
Wat - největšího z chrámových komplexů. Nocleh ve stejném hotelu.
Ráno prohlídka Nation la Silk Center, pak odjezd směr Phnom Penhu. Po cestě zastávka na historickém
mostě ze 13. století a zastávka u jedné z nejznámějších kaplí v Kampong Thom - chrámovém komplexu
Sambor Prei Kuk, který býval hlavním městem království Chenla. Po obědě zastávka na Skun Market,
spojená s prohlídkou tržiště, kde můžete ochutnat místní delikatesu - smažené tarantule. Po ubytování
v hotelu Phnom Penhu volno.

3.3.2022

Po snídani fakultativně možnost navštívit museum genocidy - Killing Field, připomínající
nejsmutnější kapitolu novodobé historie Kambodži. Pak prohlídka města - Královský palác,
Stříbrná pagoda a Kaple Smaragdového Budhy. Odpoledne transfer na letiště a odlet
do Prahy.

Doplňující informace
a odpovědi na případné dotazy
rádi poskytneme na tel: 605 256 658
nebo e-mailu: info@proﬁtrips.cz.

4.3.2022

Přílet do Prahy.

Zájezd do Vietnamu a Kambodže
s odborným programem
pro zemědělce
Cena zahrnuje:
- letenky dle itineráře v turistické třídě včetně odbaveného zavazadla
- ubytování po trase ve **** hotelech včetně snídaní
- cestování dle itineráře privátním autokarem pro skupinu
- vstupné na atrakce, uvedené v itineráři
- 9 snídaní, 7 obědů vč. vody nebo 1 vybraného nealko nápoje, ostatní nápoje se doplácí na
místě.
- 2 večeře, ostatní večeře si klienti hradí sami, vzhledem k množství restaurací a pestré gastronomické
nabídce dáváme klientům možnost ochutnat místní speciality dle chuti bez omezení skupinovým menu.
- služby česky mluvícího průvodce, který bude cestovat se skupinou z Prahy do Prahy
Cena nezahrnuje:
- vše co není vyjmenováno v odstavci „Cena zahrnuje”
- pojištění léčebných výloh, které zajistíme s cestovní pojišťovnou ERV. Tato pojišťovna je jednou z mála, která kryje
i výlohy na léčení či storno díky nemoci COVID 19. Vzhledem k tomu, že se ceny pojistky ještě mohou měnit, nabídneme
klientům aktuální ceny po ukončení nezávazné registrace - 30.9.2021
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 11 400 Kč
Fakultativní výlet: prohlídka muzea rybí omáčky a vinice včetně testování vína
(odjezd odpoledne, doba trvání cca 3 hodiny): 780 Kč
Fakultativní výlet: návštěva muzea Killing Fields: 300 Kč
Doplňující informace a odpovědi na případné dotazy rádi poskytneme na tel.: 605 256 658
nebo e- mailu: info@proﬁtrips.cz.
Zájezd najdete na webu:www.proﬁtrips.cz/vietnam, kde můžete vyplnit i nezávazný registrační formulář.
Počet míst na zájezdu je omezen, registrace zájezdu bude ukončena v pátek 30.9.2021 a pak budou zájemcům
rozeslány přihlášky na zájezd.

Doplňující informace a odpovědi
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658
nebo e-mailu: info@proﬁtrips.cz.

