Аяллын үнэ: 990,000₮+тийзний үнэ

АЯЛЛЫН ДАВУУ ТАЛУУД
УБ-ХАНОЙ-УБ
Хонконг, Сөүл,Бээжин хотоор
дамжин нисэх боломжтой

БАГА ХУГАЦААНД ОЛОН
ДУРСГАЛТ ГАЗАР

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН НАМ ГҮН
ГАЗАР ХАЛОНГ БУЛАН

ЗӨВХӨН ВЬЕТНАМД ҮЗЭХ
ҮНДЭСНИЙ УРЛАГИЙН
ТОГЛОЛТ

ВЬЕТНАМ /Ханой, Халонг/ аялал
Дэлхийн хамгийн нам гүн газар гэгддэг Халонг булан, 1000
жилийн түүхт усан дээрхи Чуо Мот Кот буддын шашны сүм
зэрэг өвөрмөц газруудын өлгий Вьетнам улсаар аялан та
минут секундээр хэмжигдэж буй хөгжлийн хурдаас бага ч
гэсэн амсхийж, оюун бодлоо цэгцлээрэй. Вьетнам улс нь
дэлхийн хамгийн олон төрлийн ан, амьтан, ургамалтай 25
орны нэг бөгөөд өөрөөр хэлбэл дэлхийн ан, амьтан,
ургамлын төрөл зүйлийн 16 хувь нь тус оронд байдаг. Мөн
Францын колончлолын хэв маяг нягт шингэсэн “Дорнын
Парис” гэгдэх Ханой хот таньд мартагдашгүй дурсамж
үлдээнэ гэдэгт найдаж байна. Тэс өөр соёл, тэс өөр уур
амьсгал, өвөрмөц байгалийн онцлогтой Вьетнам орноор
аялаж, амьдралаа илүү амттай болгоорой.

“Хүсэл мөрөөдлөө бодит болгоё”

ДОРНЫН ПАРИС ГЭГДДЭГ
ХАНОЙ ХОТ

EYELAND TRAVEL

80308585
80309393

FB: MONGOLIA EYELAND TRAVEL
WEB: WWW.EYELAND-TRAVEL.MN

Аяллын үнэ: 990,000₮+тийзний үнэ
Аяллын хөтөлбөр
Аяллын
өдөр

Чиглэл

Үзвэр


1-р өдөр

2-р өдөр

УБ- ХАНОЙ

ХАНОЙ








Ханой хотын төв талбай, Хошиминий бунхан, Ерөнхийлөгчийн ордон
1000-н жилийн түүхт усан дээрхи Чуо Мот Кот буддын шашны сүм
Анхны их сургуулийн суурь болсон “Номын сүм”
Хоан Ким буюу Сэлэмт нууран дунд орших яст мэлхийн суварга
Үдээс хойш Халонг булан руу хөдөлнө.
/өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол/



Ханой хотоос ЮНЕСКО-с дэлхийн өвд бүртгэгдсэн дэлхийн хамгийн
чимээгүй газар болох байгалийн өвөрмөц тогтоцтой 1969 жижиг том хадан
цохионоос бүрдсэн Халонг булангаар хөлөг онгоцны аялал хийхээр алдарт
Халог буланг зорино
Хай Дуанг хотод саатан Вьетнам маягийн гар урлалын бүтээлүүдтэй
танилцана
Туан Чао аралд хүрч тансаг хөлөг онгоцондоо сууна / LUXURY FLAMINGO/
Хөлөг онгоцондоо тухлан байрлаж өдрийн хоолоо зооглон Халонг
булангийн гайхамшигт арлуудыг тольдох болно.
Сувдны аж ахуй, болон Титоп аралд зочлон төрөл бүрээр цагийг зугаатай
өнгөрөөх болно.
Хүсвэл хоолны хичээлд хамрагдаж болно.
Орой нар жаргахыг ажиглан жимс, цай зэргээр дайлуулна.
Оддын доор хөлөг онгоцны тавцан дээр оройн хоолоо зооглоно.
Хүсвэл далайд намайлж агнахаар хөлөг онгоцны багынхантай жижг завиар
гарч болно. Агнасан наймаалжаараа зоог бэлтгэх аргыг тогооч нар
зааварчлах болно.
/өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол/


ХАНОЙ3-р өдөр

ХАЛОНГ
БУЛАН









4-р өдөр

ХАЛОНГ
БУЛАН

Чингис Хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын олон улсын зорчигчдын
танхимд цуглаж нислэгийн бүртгэлээ хийлгэн Вьетнамын Ханой хотын
чиглэлд ниснэ.
Зочид буудалдаа очиж амарна.





Халонг булангийн 1000 жилийн настай агуйгаар зочлоно
Хөлөг онгоцноос буух бэлтгэлээ хийж ачаа тээшээ аван зогсоолд хүрч
аяллаа өндөрлөгнө
Ханой хотод зочид буудалдаа байрлан амарна
/өглөөний цай, өдрийн хоол/

5-р өдөр

ХАНОЙ-УБ

Аяллын үнэ



Нисэх буудал явж бүртгэлээ хийлгэн Улаанбаатар чиглэлд нисч аяллаа
баяртайгаар өндөрлөнө.

3 одтой зочид буудал хоёулаа байрлах
Том хүн: 990.000₮ + тийзний үнэ
Хүүхэд: 950.000₮+тийзний үнэ /ортой/
790.000₮ тийзний үнэ /оргүй/
Монгол хөтөчтэй групп аяллын үнэ
Том хүн: 1.100.000₮ + тийзний үнэ
Хүүхэд: 950.000₮+тийзний үнэ /ортой/
790.000₮ тийзний үнэ /оргүй
 Вьетнам-д 4 одны зэрэглэлтэй зочид буудалд 4 хонох \нэг өрөөнд хоёр хүн
байрлах\ үнэ

Аяллын үнэд багтсан зүйлс

Аяллын үнэд багтаагүй
зүйлс















3 одтой зочид буудалд 4 хонох зардал
Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр, үйлчилгээний зардал
Хөтөлбөрт заагдсан хоолны зардал
Жуулчны тээврийн хэрэгслийн зардал/Хөлөг онгоцны
Гадаад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын хураамж
Визний хураамж 25 ам.доллар
Хөтөлбөрт дурдагдаагүй хөтөлбөр, үйлчилгээний зардал
“Аяллын үнэд багтсан зүйлс”-ээс бусад зардал
Улаанбаатар-Ханой 2 талын нислэгийн тийз
Хувийн хэрэгцээний зардал
Аяллын хөтөчид цайны мөнгө 10 ам.доллар

Энэхүү аялал нь хамгийн багадаа 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр гарах бөгөөд аяллын хөтөч нь аялах газраас
тосч үйлчилнэ.

