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ivoká príroda, delta rieky
Mekong, more s bárkami usilovných rybárov, bohatý mix národnostných menšín, exotické metropoly
Hanoj a Saigon... to všetko je Vietnam. Strhujúca
minulosť a dramatická prítomnosť, drsné krivky horských hrebeňov i hebká náruč Juhočínskeho mora.
Krajina s kultúrnymi vplyvmi Indie a Číny už tisíc-

Najznámejšou turistickou
destináciou v juhovýchodnej
Ázii je bez pochýb Thajsko, avšak
v poslednej dobe sa do centra
záujmu dostáva aj Vietnam. Táto
krajina sa napriek pretrvávajúcemu
socialistickému režimu rozvíja
rýchlo, a to aj v turizme.

krajina kontrastov, ryže

a úsmevov
ročie fascinuje svojich návštevníkov úžasnou rozmanitosťou
krajiny, bohatstvom kultúrneho
odkazu dávnych civilizácií i
pestrosťou regionálnych zvykov
miestnych obyvateľov, ktorí si aj
napriek mnohým rokom vojen a
útlaku zachovali svoj povestný
úsmev.
vyhľadávaným
turistickým centrám
patrí prístav Danang
- prekrásne letovisko s dlhou piesočnou plážou
(takmer 30 km) sfarbenou do
zlata. Architektúra tohto rýchlo
rozvíjajúceho sa tretieho najväčšieho mesta Vietnamu začína
pripomínať extravagantný
Dubaj s luxusnými hotelovými
komplexmi. Len asi hodinu a
pol od neho sa nachádza mesto
Hoi An, ktoré podľa Vietnamcov
pamätá začiatok sveta a turistov
uchváti starobylými chrámami -
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komplexe, postavenom v štýle
tradičnej vietnamskej kráľovskej architektúry, nechýbajú
otvorené nádvoria, tradičné
vietnamské látky či hrnčiarske
výrobky.
ezort pozostáva z 56
víl a všetky majú svoj
súkromný bazén. Vily
dekorujú elegantné
maľby a ekologické materiály
(bambus, ratan) a obklopujú
ich nádherné pláže s bielym
pieskom, tropický prales a úchvatné hory. V miestnom Banyan
Tree Spa si možno vychutnať
masáže celého tela i rôzne druhy
relaxačných a skrášľujúcich procedúr s použitím aromatických
olejov, organických byliniek a
korení. Hostia môžu využívať
aj posilňovňu, jogový pavilón
a zdarma si prenajať bicykle.
Hotelové reštaurácie ponúkajú
jedlá medzinárodnej aj tradičnej
vietnamskej kuchyne. Talianske jedlá si možno vychutnať
v plážovom klube. Reštaurácia
Saffron, umiestnená na kopci,
servíruje thajskú kuchyňu, Water
Court zasa vietnamské špeciality.
Milovníci vína a whisky si na
svoje prídu v bare Thu Quan.
V rezorte nechýba ani kaplnka,
ktorá ponúka očarujúce romantické miesto pre svadby.

R

jeden z nich objavia dokonca v jaskyni. Pokiaľ vás lákajú takéto tajomstvá
zabudnutej histórie, môžete sa vydať
po stopách strateného sveta zaniknutého mesta My Son. Tento hinduistický chrámový komplex je zapísaný
do kultúrneho dedičstva UNESCO
a počiatky tamojších stavieb sa datujú do 4. storočia. Kvôli nádherným
historickým pamiatkam sa na zozname UNESCO ocitlo aj kráľovské
mesto Hue, ležiace na oboch brehoch
Voňavej rieky. Na jej ľavej strane sa
nachádzajú ruiny kedysi slávnej citadely a množstvo chrámov či hrobiek.
Hotový poklad však nájdete aj
v Halong Bay (Dračia zátoka), približne štyri hodiny cesty autobusom
z hlavného mesta Hanoj, kde vás
očarí nádherný obraz niekoľko tisíc
ostrovčekov vystupujúcich z mora.
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áliv Halong je od
roku 1994 súčasť
„inventára“ UNESCO - podľa legendy tisícky väčších i menších
ostrovov v dávnych dobách
vytvoril obrovský mýtický drak. Vápencové bralá,
pripomínajúce Kuejlin v Číne
alebo Krabi v južnom Thajsku, ukrývajú mnoho jaskýň,
priepastí a skrytých pláží.
Ak zatúžite potúlať sa trochu
po zálive, môžete využiť loď,
ktorú si možno aj s posádkou
prenajať v meste Halong.
Ak už budete vo Vietname,
rozhodne si nenechajte ujsť
jedinečné povodie rieky
Mekong. Oblasť s najbohatšou vietnamskou zásobárňou

potravín pretkáva hustá sieť kanálov, lemovaných stavbami na koloch, ktoré obyvateľov
chránia pred záplavami. Práve sem smerujú
lode s návštevníkmi vyhľadávajúcimi nefalšovanú tropickú džungľu s porastom pripomínajúcim skryté ramená Amazonky. Kým v okolí
Mekongu to žije najmä poľnohospodárstvom, vo
veľkých mestách možno spoznávať celkom iný,
mestský život. V Saigone sa budete cítiť ako na
Západe - na každom rohu fastfoody od KFC až
po napodobeniny McDonald´s. A nadchne vás
aj Hanoj a jeho starobylé uličky s množstvom
rôzneho sortimentu. Mesto má veľa chrámov,
múzeí a večer sa môžete nechať unášať nezabudnuteľným nočným životom.

Banyan Tree Lang Co

Na pobreží centrálnej časti Vietnamu, v nádhernej zátoke Lang Co, nájdete luxusný päťhviezdičkový rezort známej hotelovej siete Banyan
Tree. V tomto rozsiahlom exkluzívnom vilovom
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Pamiatky, golf, vodné športy

N

eďaleko rezortov sa nachádzajú ryžové polia i pamiatky zaradené na zoznam
svetového dedičstva UNESCO - kráľovské mesto Hue, pôvabné
staré mesto Hoi An a ruiny sväty-

Angsana Lang Co

H

neď vedľa hotelového
rezortu Banyan Tree
sa nachádza moderný
rezort Angsana Lang Co
so štýlovými chic interiérmi v kombinácii s tradičnými vietnamskými
prvkami. Ponúka ubytovanie v
priestranných 223 izbách a suitách,
ktoré sú vybavené kuchynkou a obývacou miestnosťou. Hostia si môžu

zaplávať vo vonkajších bazénoch, zacvičiť si v posilňovni
či načerpať energiu v miestnom Angsana spa centre.
Šesť reštaurácií a barov
ponúka vietnamské jedlá,
morské plody či iné dobroty
a miestny ryžový bar ponúka široké menu s jedlami
a nápojmi z ryže. Reštaurácia
Moomba, ktorá sa nachádza
na pláži, servíruje tapas

a organizuje večery na
tanečnom parkete. Unikátny
zážitok ponúka večera pod
hviezdami podávaná osobným kuchárom. Pre najmenších je k dispozícii Kids
club s množstvom aktivít
a zábavy.
Rýchly prístup k obom
hotelovým rezortom umožňujú medzinárodné letiská
Da Nang a Phu Bai.

ne My Son. V národnom parku Bach
Ma možno obdivovať viac ako 1.400
druhov rastlín, v Marble Mountain si
užiť vynikajúce trasy pre turistiku a svojou malebnosťou na návštevu pozývajú
aj neďaleké rybárske dedinky. Golfisti
svoj športový raj nájdu na neďalekom
majstrovskom 18-jamkovom golfovom
ihrisku Laguna Lang Co Golf Club, ktoré
získalo viacero ocenení a osloví začiatočníkov aj skúsených hráčov. Pod jeho
dizajn sa podpísal Sir Nick Faldo. Rezor-

ty ponúkajú veľké množstvo športových aktivít a vodných športov:
vodné lyžovanie, kajaky, plachtenie, šnorchlovanie, rybárčenie...
ietnam, to sú panenské
oblasti, na mnohých
miestach nedotknuté
masovým turizmom.
Privíta vás jedinečná príroda,
úchvatné krajinné scenérie, ale aj
luxusné hotelové rezorty a vynikajúca kuchyňa. Krajina plná
úsmevov, pamiatok a pohnutej
histórie. Trhová ekonomika,
komunizmus aj budhizmus.
Zvláštna kombinácia, ktorá
vytvára neopakovateľnú atmosféru... Ak by ste chceli jedinečné
zážitky vo Vietname vyskúšať na
vlastnej koži, pre viac informácií
kontaktujte cestovnú kanceláriu
Magic Travel.
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Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk
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