Oficiálny názov: Socialistická Republika Vietnam (Socialist Republic of Vietnam)
Rozloha: 329.560 km2
Poloha: Juhovýchodná ázia, pozdĺž východného pobrežia indočínskeho
poloostrova. Tiahne sa od severu na juh v ĺžke cca 1.600 km. Susedí s Čínou,
Laosom a Kambodžou. Prístup k Tichému oceánu.
Počet obyvateľov: 91.120.000
Jazyk: Vietnamčina. Čiastočne na niektorých územiach čínsky a khmérsky.
Dohovoriť sa dá anglicky (hlavne na juhu), fracúzsky a rusky.
Mena: Vietnamský Dong (VND)
Podnebie: Veľmi rozdielne podnebie podla polohy. Na juhu tropicke, ktoré na
severe prechádza do subtropického. Ovplyvnené dvoma mozúnmi. Od októbra do
marca severovýchodný monzún, prináša daždivé a chladnejšie počasie v severnej
polovici a zatial na juhu je sucho a teplo. A potom od apríla do októbra je to
juhozápadný monzún, ktorý ovplyvňuje teplým a vlhkým počasím celé územie,
okrem horských oblasí.
Náboženstvo: Budhizmus 62%, kresťanstvo, taoizmus, konfucionizmus a
kresťanstvo.
Časové pásmo: Oproti stredoeurópskemu času +6 hodín v období letného času +5
hodín.
Hlavné mesto: Hanoj (3,5 mil. obyvateľov) celá aglomerácia cca 6,2 mil. obyvateľov
Mui Ne, letovisko vo Vietname
Ponukáme Vám novú destináciu v krásnom Vietnamskom letovisko Mui Ne. Vietnam
nie je len o cestovaní a spoznávaní krajiny, ale Vietnam má čo ponúknut aj turistom,
ktorí hladajú viac menej klasickú plážovú dovolenku. Nie je to len staré známe
letovisko Nha Trang, ktoré Vám splní takúto požiadavku. Mui Ne je v súčasnosti asi
najrýchlejšie sa rozrastajúce letovisko vo Vietname. A má naozaj turistom čo
ponúknuť. Letovisko sa nachádza na pobreží asi na pol ceste medzi Saigonom a
Nha Trangom. Oproti Nha Trangu ponúka dlšie a krajšie pláže a nemá atmosféru
mestského letoviska. Viac najdete v destináciách v sekcii Vietnam, alebo kliknite
priamo sem: letovisko Mui Ne.
Máme pre vás krásny dvojdňový program, kde okrem nevšedných zážitkov podporíte
svojou návštevou dobrú vec, kde celý poplatok za tento výlet ide na pomoc našim
najväčším suchozemským tvorom na zemi. Popri tom sa dozviete veľa informácii zo
života slonov, pomôžete pri príprave ich stravy a taktiež sa zúčasníte ich kúpania.
No a celý výlet je okorenený ešte návštevou vodopádu Erawan a taktiež prehliadkou
legendárneho mostu cez rieku Kwai.
Objavte krásu thajskych ostrovov na jachte
Pokiaľ chcete zažiť skutočne nádhernú a netradičnú dovolenku, chcete spoznávať
krásu vietnamský ostrovov a neláka Vas pobyt v hoteloch a vylihovanie na
preplnených plážach, tak tu ste na správnej adrese. Možno chýba skutočne len pár
sekund, malé, krátke rozhodnutie a môžete zažiť na svojej plavbe nezabudnutelne
dobrodružstvo.
Pokiaľ poznáte slogan, že svet je najkrajší, z konského sedla, tak ste na veľkom
omyle! Vyskúšajte jednu plavbu na katamaráne v Andamánskom mori v Vietname a
dáte nám plne za pravdu. S vetrom v plachtách budete spoznávať tu pravu krásu
Vietnamska a jeho prekrásnych ostrovov.

Katamarán preto, lebo je idealný pre toho, kto sa nechce vzdať komfortu, pohodlia a
stability ani na mori. Klimatizované kajuty a salon, koplet vybavena kuchyna s
chaldničkami, mrazakmi, telka, wifi, radio, „trampolina“ v predu na opalovanie a
bezstarostne vylihovanie, posedenie pre celu partiu pri večeri a vychladnom
poháriku vínka vzadu... to všetko Vás nadchne od prvej chvílky a bude Vam to ešte
dlho po príchode domov rušiť kludný spánok a bude Vám pomáhať pri rozhodnutí,
kam daľšši rok na dovolenku
Je to relax, odpočinok i šport súčastne. Je jedno či to bude plavba s priatelmi , alebo
rodinna dovolenka. Na katamaráne sa človek rozhodne nenudí. Každý den, každu
hodinu, každu minútu budete spoznávať a obdivovať nadherné pláže, ktoré vas
uchvátia svojou čistotou a krásou, čaká vas šnorchlovanie v priezračnej a úžasne
teplučkej vode, ktorá nebude mať nikdy menej ako 29...
Nemusite sa pridať k desiatkam daľších „ obdivovateľov“ tejto krásy, ktorí to
absolvuju vo veľkých skupinách na speed boatoch, alebo výletných lodiach, kde je
všetko prísne organizované a ma svoj nemenný program. Vám nebude nikto
diktovať, že máte pol hodinku na to, aby ste sa rýchlo ovlažili, urobili zopár fotiek do
albumu a opäť sa rýchlo skokom po vlnách ai s ťažkostami v okolí žaludka presúvali
na dalši ostrov, kde vas čakaju predražené napoje, lehátka a predajcovia ovocia. My
toto všetko máme na svojej jachte, za fantastické ceny, pivečko má svoj „říz“, vínko
vypali zrkadlovky japonským turistom svojou iskrou. Melon, mango, ananás, longan,
mangostan....toto všetko nám budu tíško závidieť tiež plavby chtiví turisti na
okolitých prepplnených lodiach .
Vy sami sa rozhodnete, kde chcete stáť, kde chcem kotviť, kde sa chcete kúpať a
ako dlho, či si kúpime ryby od meistných rybárov, alebo sa naobedujeme za pár
„šušnov“ v niektorej miestnej krčmičke. A pozor, všade varia fantasticky a v
porovnaní s inými destinaciami sveta, aj veľmi lacno.
Zdroj: www.dulichso.com

