
 POHJOISVIETNAMIN VUORET   
16 PÄIVÄÄ 14 YÖTÄ  

 
D1 LENTO HELSINKI–HANOI 
D2 SAAPUMINEN HANOIHIN 

D3 HANOI – NGHIA LO 

D4 NGHIA LO - TU LE -  MU CANG CHAI 

D5 MU CANG CHAI – THAN UYEN - SAPA 

D6 SAPA – LAO CHAI – TA VAN 

D7 TA VAN – GIANG TA CHAI – BAN HO 

D8 BAN HO – NAM TOONG – BAC HA 

D9 BAC HA – TA VAN CHU – BAC HA 

D10 BAC HA – CAN CAU – THAC BA 

D11 THAC BA – BA BE 

D12 BA BE – HANOI 

D13 HANOI – NINH BINH 

D14 NINH BINH – LAN HA BAY 

D15 LAN HA BAY – HANOI 

D16 HANOI – flight 

  
 

 



 

 
 

PÄIVÄ 1 (4/09) LENTO HELSINKI HANOI 
Lentoaikataulu: 
4.9. klo 18.00 – 23.50 Helsinki-Doha QR302 
5.9. klo 02.25 – 13.30 Doha-Hanoi     QR 976 
PÄIVÄ 2 (5/09). ... HANOI SAAPUMINEN ( D) 
Aamiainen aluksella. 
Saapuminen Hanoiin klo13.30. Suomalaisen kiertueoppaan tervehdys ja siirto kaupunkiin.  
Matkalla kaupunkiin, vierailu Ba Dinh -aukiolla missä päästää näkemään yhden pylvään pagodi sekä Ho Chi 
Minhin mausoleumi (ulkopuolelta), jossa lepää edesmenneen kansakunnan isän palsamoitu ruumis. 

 
Sisäänkirjautuminen hotellissa ja aika levätä. 
Ensimmäinen kosketus kaupunkiin riksa-ajelulla Hanoin vanhoissa kortteleissa - paras tapa päästä lähelle 
kaupungin sielua! 
Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Yö hotellissa. 
PÄIVÄ 3 (6/9). ... HANOI -  NGHIA LO 200km/5hs (B/L/D) 
Lähtö bussilla Nghia Lo:ta kohti kiehtovien maisemien lävitse: maniokki peltoja, tee viljelyksiä, riisi peltoja 
... 
Tämä pieni kaupunki on kuuluisa Muong Lo -laaksosta, jota pidetään Thai vähemmistön kotimaana. Sijaitsee 
Hanoin luoteisosassa, Punaisen ja Mustan joen välissä, vuoriston juurella.  

Lounas matkanvarrella. 
Saapuminen määränpäähän ja majoittuminen perinteiseen taloon, Valkoisten Thai etnisen ryhmän kylässä. Pyörä 
tai kävelyretki Thai vähemmistön kylässä riisipeltojen keskellä, pääsette tutustumaan heidän ympäristöönsä 
ja arki elämään. 
Illallinen isäntäperheen kanssa, thai vähemmistön erikoisruokia. 
Iltaisin kyläläisten esittämä tanssien ja kansanmusiikin esitys. Paikallisen riisiviinan maistiaiset. 
Yö isäntäperheen kotona. 
(perusmukavuus: varustettu patjoilla, lakanoilla, peitteillä, hyttysverkoilla ... ja huoneesta erillisillä wc: llä). 
 
PÄIVÄ 4 (7/9). ... NGHIA LO – TU LE – MU CANG CHAI 100km/3hs (B/L/D) 
Aamiainen isäntäperheen kotona. 
Vierailu Nghia Lon -markkinoilla, mahdollisuus tutustua vietnamin vuoriston eksoottisiin tuotteisiin. 



 

 
 

Siirtyminen seuraten upeata tietä Mu Cang Chai:n kylää kohti, yksi maan hienoimmista teistä tunnettu vuoristaan 
ja riisi terasseistaan. Useita valokuva pysähdyksiä matkan varrella.  
Mu Cang Chai, Yen Bain maakunnassa sijaitseva pieni aito kylä, jossa elää Hmong ja Dzao etniset vähemmistöt, 
alue tunnetaan riisi terasseistaan, jotka ovat luokiteltu kansanperintö kohteeksi. 
Kellertävät vuoret, pylväillä olevat talot ja eri etniset kylät matkanvarrella ovat kuin satukirjoista. 
Pysähdys Tu Le-laaksossa ja kävely retki suloisessa laaksossa tunnettu tahmea riisi viljelyksistään. 
Lounas matkanvarrella.  
Matka jatkuu Khau Pha vuoriston kautta. Reitti kulkee noin 20 km kiemurtelevalla vuoristotiellä, jonka 
maisemat vievät sanomattomaksi. Vierailu kellertävillä riisipelloilla matkanvarrella. 

 
Kevyt patikointi La Pan Tanissa (2-3 tuntia), Hmongien viljelyksien ja kylien lävitse. 
Saapuminen Mu Cang Chain kylään myöhään iltapäivällä. Majoittuminen Thai etnisyyden perheen taloon. 
Kotimajoitus, illallinen ja yö. 
(perusmukavuus: varustettu patjoilla, lakanoilla, peitteillä, hyttysverkoilla ... ja huoneesta erillisillä wc: llä). 
 
PÄIVÄ 5 (8/9). ... MU CANG CHAI – THAN UYEN – SAPA 140km/4hs (B/L/D) 
Aamiainen isäntäperheen kotona. 
Lähtö kohti Sapaa, vuoristo maisemat muuttuvat pikkuhiljaa jyrkemmiksi, sillä lähestymme Hoang Lien Son-
vuoristoaluetta, korkein koko Indokiinassa. 

 
Pysähdymme kuvia varten ”Taivaan ovilla” ja Hopea Vesiputouksilla (Thac Bac) ennen Sapa-kaupunkiin 
saapumista. Lounas paikallisessa Sapa-ravintolassa.  
Tutustu Ma Tra ja Ta Phin kyliin, joita ympäröivät hämmästyttävät vuoristo maisemat. Hiljasta patikointia 
kyseisissä kylissä riisipeltojen ympäröimää maastotietä pitkin. Lämpimiä tapaamisia asukkaiden kanssa. Kylissä 
asuu suurin osin Puna Dzaon etnisen vähemmistöön kuuluvia. 
Saapuminen Sapaan ja majoittuminen 
Illallinen ravintolassa. Yö hotellissa. 
 
PÄIVÄ 6 (9/9). ... SAPA – LAO CHAI – TA VAN (B/L/D) – VAELLUS PÄIVÄ, NOIN 15KM, KESKITASO 
Aamiainen hotellissa. 
Aamulla pakataan kahden yön tavarat pieneen laukkuun/reppuun, matkalaukut tavataan uudestaan Bac Ha:n 
hotellissa. 
Suuntana Muong Hoa:n laaksossa sijaitseviin Lao Chain ja Ta Vanin kyliin (16 km Sapasta). 



 

 
 

Tästä alkaa meidän päivän mittainen patikointi upeissa maisemissa, riisipeltojen, purojen, Hmong savi talojen 
ympärillä… Pikku hiljaa polku vie meidät alueille missä suurin osa matkailijoista ei käy, rauhallisuutta, luontoa, 
paikallista elämää…  
Matkan varrella vieraillaan myös muutamassa etnisten vähemmistöjen taloissa missä nautitaan teetä tai jopa 
hieman väkevämpää! 
Lounas retken aikana. 
Illallinen ja yöpyminen paikallisessa talossa. 
(perusmukavuus: varustettu patjoilla, lakanoilla, peitteillä, hyttysverkoilla ... ja huoneesta erillisillä wc: llä). 
 
 
PÄIVÄ 7 (10/9). ... TA VAN – GIANG TA CHAI – BAN HO(B/L/D) – VAELLUS PÄIVÄ, NOIN 17KM, KESKITASO 
Aamiainen isäntäperheen kotona. 
Aamulla alkaa 17 kilometrin vaellus, joka vie meidän Tay etnisen vähemmistön maille. Maisemat pysyvät yhä 
rauhallisina ja satumaisina, kuljetaan myös bambumetsän lävitse. Saapuminen Su Panin kylää, jossa lepoaikaa. 
Lounas kylässä. 
Lounaan jälkeen, matkaa on vielä 6 km ennen saapumista Ban Ho kylään. 
Illallinen ja yöpyminen Taysin Ban Ho-talossa 
(perusmukavuus: varustettu patjoilla, lakanoilla, peitteillä, hyttysverkoilla ... ja huoneesta erillisillä wc: llä). 
 
PÄIVÄ 8 (11/9). ... BAN HO – NAM TOONG – BAC HA(B/L/D) – VAELLUS PÄIVÄ, NOIN 15KM, KESKITASO 
Aamiainen isäntäperheen kotona. 
Aamulla, vaellus vie kohti Nam Toongin kylään, Puna Dzao vähemmistön elinympäristöön. 
Polku kulkee suurien riisiterassien keskeltä, missä kuljeskelee vesipuhveleita ja muuta karjaa. Matkalla voimme 
ihailla Hoang Lienin kansallispuiston upeita maisemia. 
Lounas retken aikana. 
Matka jatkuu vuoristo polkuja pitkin kohti Bac Ha:n pientä kaupunkia missä yövytään 
Bac Ha on alueen “pääkaupunki” ja sen ympärillä asuvat enimmäkseen H'mong vähemmistön jäseniä sekä  
Musta H'mong, Dai, Nung, Phu La ja Tay. 
Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Yö hotellissa. 
 
PÄIVÄ 9 (12/9). ... BAC HA – TA VAN CHU – BAC HA(B/L/D) – VAELLUS PÄIVÄ, NOIN 15KM 
Aamiainen hotellissa. 
Aamulla alkaa uusi vaellus päivä, poikkeuksellisissa maisemissa. Alue on mahtava kuvien ottoa varten, riisi 
terasseja, suloisia kyliä, luontoa, jne…  
Lounas retken aikana. 
Jatkamme vaellusta pienillä poluilla, kohti Kukka Hmongien asustetussa Ta Van Chu kylässä. Vapaata aikaa. 
Mahdollisuus tutustua kylään ja levätä hiukan. 
Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Yö hotellissa. 
PÄIVÄ 10 (13/9). ... BAC HA – CAN CAU – THAC BA(B/L/D) 
Aamiainen hotellissa. 
Tutustuminen etnisten vähemmistöjen markkinoihin, joihin osallistuvista suurin osa etnisistä 
vähemmistöistä: Hmong, Tay, Nung, Giay… 
Se on näiden vuoristoalueiden vähemmistöjen kohtaamispaikka ja mahdollisuus käydä kauppaa keskenään  
vaihtokaupalla. Värikäs ja eksoottinen kokemus! 
Vapaa-aika markkinoilla.  
 
 



 

 
 

 
 
Lounas paikallisessa ravintolassa. 
Sitten iltapäivällä matka kohti Thac Ba:n tekojärveä. 
Saapuminen ja asettuminen perinteiseen pylväillä olevaan taloon.  
Illallinen ja yöpyminen talossa. 
(perusmukavuus: varustettu patjoilla, lakanoilla, peitteillä, hyttysverkoilla ... ja huoneesta erillisillä wc: llä). 
 
PÄIVÄ 11 (14/9). ... THAC BA – BA BE (B/L/D) 
Aamiainen kotona. 
Aamulla, veneretki Thac-järvellä, tutustu kalastajien elämään ja järven kauniiseen maisemaan. Pysähtyminen 
pienellä saarella keskellä järveä mistä mahdollisuus uida. 
Retken jälkeen, matka jatkuu kohti Ba Be järveä. 
Lounas matkan varrella. 
Saapuminen määränpäähän ja vierailu Pac Ngoi kylässä, jossa Tay etninen ryhmä elää kalastuksesta ja 
maataloudesta. Asennus hotelliin, josta on näkymät Ba Be-järvelle. 
Pyöräretken Tengin kylään, ja sen Hua Ma luolaan. Tämä kaunis luola on kuuluisa alueella ja monet 
paikalliset pitävät sitä pyhänä.  
Hotellin laiturilta mahdollisuus uida järvessä. 
Grilli Illallinen hotellissa. 
Yö hotellissa. 
PÄIVÄ 12 (15/9). ... BA BE - HANOI(B/L/D) 
Aamiainen hotellissa. 
Aamulla vene hakee teidät hotellin laiturilta aloittamaan purjehduksen Ba Be -järvellä. Ba Be järvi on 
vaikuttava sillä maisemat muistuttavat tiheätä sademetsä, retken aikana pysähdymme ihailemaan pientä 
vesiputousta metsä keskellä. 
Lounas paikallisessa ravintolassa. 
Matka takaisin Hanoihin. Saapuminen ja asettautuminen hotelliin. 
Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Yö hotellissa. 
PÄIVÄ 13 (16/9). ... HANOI – NINH BINH(B/L/D) 
Aamiainen hotellissa. 
Vierailu kirjallisuuden temppelissä, rakennus oli maan 
ensimmäinen yliopisto ja on yksi Vietnamin suurimmista ylpeyden 
aiheista, rakennus edustaa Vietnamin alkuperäistä arkkitehtuuria. 
Koulu oli alun perin pelkästään kansan eliitille, muuta avautui 
myöhemmin koko kasalle, pääsykoe oli tunnetusti erittäin vaikea. 
Matka kohti Ninh Binh:tä, rauhallinen maaseutu kaupunki. 
Hämmästyttäviä karstivuori maisemia, riisipeltoja ja paikallista 
elämää. 
Lounas paikallisessa ravintolassa: grillattua vuohenliha ja 
grillattua riisi.  



 

 
 

Soutuvene retki joella. Hitaasti riisipeltojen ympäröivän jokea pitkin pääsette ihailemaan seudun satumaisia 
maisemia, pieniä luolia ja paikallista elämää.  
Illallinen ja yö hotellissa. 
PÄIVÄ 14 (17/9). ... NINH BINH – LAN HA BAY(B/L/D) 
Matka kohti Vietnamin ylpeyttä, kuuluisa Halongin Lahti risteilyn vähemmän tunnetussa osassa lahtea (Lan Ha 
Bay). 
Noustaan perinteiseen puiseen džonkkiin ja lähdetään risteilylle Halongin lahden henkeäsalpaavan kauniiseen 
saaristoon. Unescon suojelemalla alueella smaragdinvihreillä vesillä on noin 3000 jyrkkärantaista saarta, alus 
kulkee lahden isoimman kelluvan kylän lähestyviltä. 
Lounas laivalla. 
Ensimmäinen pysähdys Van Boi saarelle mistä pääsette uimaan lahden smaragdin värisissä vesissä. 

 
Melomista lahdella karstivuorien keskellä. 
Palaa pääveneeseen nauttimaan auringonlaskusta lahden yli. 
Grilli illallinen veneellä. 
Yö aluksella. Mahdollisuus kalastaa kalmari yhdessä miehistön kanssa. 
PÄIVÄ 15 (18/9). ... LAN HA BAY / HANOI (200 Km-3h30) (B/L/D) 
Aamiainen aluksella. 
Pysähdys Viet Hai kylässä, joka sijaitsee Cat Ba saarella ja lyhyt pyöräily kierros kylässä. 
Palaa veneeseen ja nauti lyhyestä aloitteesta vietnamilaiseen ruokaan. 
Varhainen lounas veneellä ennen satamaan saapumista. 

 
Poistuminen laivalta ja matka takaisin Hanoiin. 
Sisäänkirjautuminen hotelli Hanoissa. 
Jäähyväis-illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Yö hotellissa. 
 
PÄIVÄ 16 (19/9). ... HANOI HELSINKI (B) 
Aamiainen hotellissa. 
Lentoaikataulun mukaan siirto lentokentälle. 
Klo 08.22 – 11.55 Hanoi-Doha QR969 
Klo 15.35 - 22.05  Doha-Helsinki QR 307 

 
 



 

 
 

 
LIITETIEDOT 

Kotimajoitukset: Patja, viltti, hyttysverkko… Yhteinen huone, jossa on erilliset erittäin puhtaat kylpyhuoneet. 
• Jos asiakkaat toivovat voivansa tuoda lahjoja vuorille: kirjat, muistikirjat, kynät tai lelut… Ei mitään karkkia, 
koska ei riittävää hammashuoltoa maaseudulla. 
 
 
 
 
 

North Vietnam in trekking tour         16 (D) 14 (N) 

Matkan hinta 

1780 euroa/hlö   Hinta 27.2.2020 USD kurssin mukaan. Kurssimuutos 
tarkistetaan 6 viikkoa ennen lähtöä. 

    

Hinta edellyttää 20 lähtijää.    

Hintaan sisältyy 
-Quatar lennot turistiluokassa Helsinki-Doha-Hanoi m/p, lentokenttä- ja matkustajamaksut 
-salittu ruumaan menevä matkatavaramäärä on 30 kg ja siihen voi sisällyttää useamman laukun, kunhan 
kilomäärä 30 kg ei ylity. Ruoka- ja juomatarjoilu ja viihdejärkestelmä lennoilla kuuluu hintaan. 
-Erinomainen englanninkielinen opas 
-Suomenkielinen opas mukana koko matkan aikana 
-Majoitus aamiaisella ohjelman mukaan kahden hengen huoneissa tai kotimajoituksessa 
-Ateriat: 27 ateriaa ohjelman mukaan. Päivällinen päivä 2. päivänä päivälliselle 15. päivänä 
-1 kartta Indochinasta, 1 pullo vettä / päivä / pax 
-ohjelman mukaiset kuljetukset  
-kaikki ohjelmassa mainitut matkat 
 
 
Lisämaksusta 
-ohjelman ulkopuoliset ateriat ja sisäänpääsyt 
-suositeltava lisäpalkkio matkaoppaille ja kuljettajille (noin 5 dollaria / vrk / hlö) 
 
 
 
 
  
 
Suomen kansalainen tarvitsee Vietnamiin passin, jonka tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta 
maahantulopäivästä. 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse Vietnamiin viisumia enintään 15 vuorokauden pituiselle matkalle. Tarvitset 
viisumin, mikäli matkasi ylittää 15 vuorokautta tai käyt Vietnamissa oleskelusi aikana maan rajojen ulkopuolella. 
 



 

 
 

Maksuehdot, maksut jaettu 3 osaan : 
Ensimmäinen erä 03.04.2020. 550 euroa/hlö,  
Toinen erä  03.06.2020 550 euroa/hlö 
Loppuerä  03.07.2020 680 euroa/hlö   
 
 
Peruutuskulut 
-jos peruutus tapahtuu 30.6. jälkeen,  mutta ennen 22.7., kulut ennakkomaksun suuruus 
-jos peruutus tapahtuu 22.7. jälkeen, mutta ennen 3.8. kulut 80% matkan hinnasta 
-jos peruutus tapahtuu 3.8. jälkeen kulut 100% matkan hinnasta 
 
Kullakin lähtijällä tulee olla voimassa oleva matkavakuutus. 
Matkavakuutuksen on tärkeä niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa sopimuksen, taikka 
tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten korvaamiseksi. 
Tarkistakaa, että matkavakuutuksessa on riittävä peruutusturva. 
 
 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme. 
 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta 
yleisistä matkapakettiehdoista eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot. 
 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn 
suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä 
varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista. 
 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille 
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen 
käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot : 
Raimo Vuoristo 0407500020 raimo.vuoristo@gmail.com 
 
 
 

 
 

Meidän hotellit ja niiden nettiosoitteet 

Day Itinerary Htl. 3* & Homestays 
& Meals standard + superiors 

D2  HANOI ARRIVAL   POMIHOA  (Superior room)  
http://hanoipomihoahotel.com/ 

mailto:raimo.vuoristo@gmail.com
http://hanoipomihoahotel.com/


 

 
 

D3  HANOI - NGHIA LO   HOMESTAY  

D4  NGHIA LO - MU CANG CHAI   HOMESTAY  

D5  MU CANG CHAI - SAPA   BAMBOO SAPA (Superior room)  
http://www.bamboosapahotel.com.vn/ 

D6  SAPA - TA VAN   HOMESTAY  

D7  TA VAN - BAN HO   HOMESTAY  

D8  BAN HO - BAC HA   CONG FU (Standard room)  

D9  BAC HA    CONG FU (Standard room)  

D10  BAC HA - THAC BA   HOMESTAY  

D11  THAC BA - BA BE   BA BE LAKESIDE BUNGLOW  
http://babelakeside.com/ 

D12  BA BE - HANOI   POMIHOA  (Superior room)  

D13  HANOI - NINH BINH  
HOANG SON PEACE 

http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/en/home 

D14  NINH BINH - LAN HA  
 OCEAN CRUISE – COZY JUNK  

http://catbaoceancruises.com/pddetail/cozy-cruise-openning-from-july-2019-
234-913.html 

D15  LAN HA - HANOI   POMIHOA  (Superior room)  

D16 HANOI RETURN  

 
Muuta opastavaa tietoa matkasta 

- henklökohtaiset lääkkeet mukaan. 
- Pakollisia rokotuksia ei ole. 
- Ei malariavaaraa 

 
Varusteista: 

- Hyvät kävelykengät, lenkkarit sandaalit (vaelluskengät) 
- sopiva reppu päivän kävelyretkiä varten 
- Kiikari, jos omistaa sellaisen 
- Kamera 
- Otsalamppu tai taskulamppu iltoja varten  
- Illaksi lämmin pitkähihainen (öisin saatta olla vain 15 astetta lämmintä) 
- sopiva päähine, sillä päivisin aurinko on kuuma. 
-  

 
 
 
 

http://www.bamboosapahotel.com.vn/
http://babelakeside.com/
http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/en/home
http://catbaoceancruises.com/pddetail/cozy-cruise-openning-from-july-2019-234-913.html
http://catbaoceancruises.com/pddetail/cozy-cruise-openning-from-july-2019-234-913.html
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