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MI AZ, HOGY: „FOTÓSOKNAK”? 
 
Vietnam fotós szempontból igazi kincs. Akár természetfotós az ember, akár az ázsiai kultúra érdekli, akár az 
épületfotózás, akár az életképek, akár az eldugott és többszáz éves falvak, hegyi törzsek, a tenger érdekli, itt 
minden megtalálható.  És ez a lista szinte vég nélkül folytatható lenne még. 
A probléma csak annyi, hogy az igazán jó témák megtalálása a világ végén nem egyszerű, mert ehhez sok idő és 
helyismeret szükséges. Éppen ott és akkor kell exponálni, amikor az a legjobb, a legtökéletesebb. 
Valami ilyet szeretnénk nyújtani azoknak, akik nem csak egy trópusi nyaralásra vágynak, hanem szívesen 
áldoznak fotós szenvedélyüknek is.    
 
 
MI AZ, HOGY: „TERMÉSZETFOTÓSOKNAK”? 
 
Vietnami fotós programjaink egyetlen problémája a változatosság. Ezeken minden lencsevégre kapni érdemes 
téma előkerülhet. És ez az igazi probléma. Olyan utat összeállítani, ami mindenkinek megfelel.  
Ez persze lehetetlen, ezért szét is szedtük ezeket témák szerint. Az itt leírt út a természetfotósoknak szól. Ezért 
kiszedtük belőlük a városok, a történelem, a modern világ helyszíneit, képeit. Csak annyi maradt ezekből, ami 
tényleg nem volt kiírtható. Esténként csak meg kell szállni valahol… De, itt is úgy raktuk össze a dolgot, hogy a 
szállások mindig valami kicsi és nagyon érdekes faluban, városkában legyenek. Vagy, ami elkerülhetetlen, egy 
hajón a Halong öböl vizén. 
   
 
MIÉRT VELÜNK? 
 
Fotós útjaink igazi „bennfentes”, fotós-kulturális utak. Magyar csoportvezetőnk sem hagyományos 
értelembenvett idegenvezető. Gyermekkora óta lelkes híve, kutatója Ázsia kultúrájának és történelmének. 1985 
óta járja Ázsiát és nem turistaként. Hosszú éveket töltött el utunk állomásain és jelenleg is Ázsiában él, már egy 
évtizede.  Buddhista szerzetesként igazán jó ismeri Vietnam kultúráját, történelmét és mai életét.  Ráadásul 
gyermekkora óta fotózik, és nem is rosszul. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, 
életre szóló élményt tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire egy utazási iroda nem képes.  
Még valami, amit gátlástalanul ki is használunk. Mi bejutunk olyan helykre is, ahova turista sohasem juthat be. 
De még a helyi lakosok sem. Ezek az igazi forrásai az egyszeri és megimételhetetlen fotózási lehetőségeknek. 
Ezek a javaslatok nem fix körutak, eszi-nem eszi alapon. Csak témavázlatok, amiket közösen töltünk ki 
tartalommal. Azzal ami az Ön kedvenc témája, és ami a látogatás időpontjában a legszebb. 
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KAMERÁVAL VIETNAM ÉSZAKI VIDÉKEIN I. 
 

 
 
Nagyon nehéz dolog ez…  
 
Észak-Vienam fotós szemmel a világ egyik leggyönyörűbb országa. Kultúrája, építészeti, történelmi emlékei, 
városai, falvai több ezer év töretlen létet fognak át. A falusi, hegyvidéki élet megmaradt úgy, ahogy 
évszázadokkal ezelőtt láthattuk volna a Föld más részein. Szinte minden lépésnél egy új téma, sokszor 
megismételhetetlen látvány fogad. Erről a csodavilágról írni, mit, mikor, hogyan érdemes fotózni, lehetetlen. 
 
Ezért itt összefoglaltuk az első, ismerkedő fototúra javaslatot. Szigorúan természetfotósoknak. Ha időnk 
korlátozott, de valami nagyon szépet szeretnénk lencsevégre kapni, ezeket javasoljuk első ismerkedésre Észak-
Vietnam fantasztikus világából. De ebből is csak egy csipetnyit. Javasolt útvonalunk a következő: 
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1. nap: Megérkezés Hanoiba  

 
Érkezés Hanoi nemzetközi repterére (Noi Bai ) , ahol idegenvezetőnk 
várja, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő részében 
szabadprogram.  Hanoi éjszakai élet megtekintése. 
 
Javasoljuk Hanoi óvárosát, egy remek kis barangolással, egy jó 
vacsorával valamelyik helyi étteremben (mindegyik jó…), aztán egy jó 
kis beszégetést, a repülőút fáradalmainak kipihenését egy kis kávéház 
teraszán. 
 

 
Ez az este igazi fótós élmény lehet. A régi városrész zegugos és élettel teli utcái, a folyópart sétányai, a 
kivilágított város esti fényei, a kis boltok kirakott áruválasztéka, a kávéházak, éttermek nyüzsgése mind-mind 
olyan egyszeri és megismételhetetlen téma, amit nem érdemes kihagyni.   
 

 
2. nap: Hanoi - Halong Bay Cruise & stay overnight on Board 

Ezen a reggelen megkezdjük 3,5 órás utunkat Halong Bay felé. Az út a 
Vörös folyó deltájának gazdag mezőgazdasági tájain, ültetvényein 
keresztül vezet. Ez a vidék az UNESCO világörökség része. Déltájban 
megérkezünk Halong City mólójához, ahol pár check-in formalitás után 
felszállhatunk a hajóra.  Miután tovahajózunk az öbölben, felszolgálják az 
ebédünket. Délután városlátogatások, egyéb szórakozási lehetőségek 
közül választhatunk (a hajó útvonalától függően), vagy csak élvezzünk a 
pihenést, a hajóút által nyújtott csodálatos panorámát a fedélzeten.  
 

 
A Vörös folyó deltáján átvezető út fotós szempontból igazás különleges. Itt a gyors transzferutat cseréltük le egy 
fotós vadászkörútra. Megállunk néhány olyan kilátóponton, kis faluban, ami tökéletes helyszín. Ráadásul 
visszafelé is ugynezen az úton jövünk, csak délután. Így lehetőség van a reggeli és a délutáni fények 
kihasználására is. Sokan az odafelé úton csak magukba szívják a látványt és visszafelé örökítik meg, amit 
kitaláltak. Ez nem gond, mert ha megtudjuk, mi lenne a vezértéma a visszaúton, ott állunk meg és töltünk el 
megfelelő időt.   
 

 
A nap vége felé a hajónk horgonyt vet éjszakára a karsztképződmények 
között.  A vacsorát a hajón szolgálják fel, az éjszakát a Halong - öbölben, a 
hajón töltjük. 
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3. nap: Halong Bay Cruise – Hanoi  
 

Élvezze a reggel frissességét az öböl közepén, ahogy a felkelő nap beteríti 
Halongot, felszolgálják a reggelit (néhány hajón brunch-ot), míg a hajó a 
csodálatos sziklaalakzatok között cirkál és lassan halad a kikötő felé. 
Partra szállunk, majd visszautazunk Hanoiba, a hotelba. Szabadidő, az 
éjszakát a hanoi szállodában töltjük. 
 
 
 
 

 
Az hiszem, erről a hajóutról – fotós szempontból – nem sokat kell előre elmondani. A világ egyik legszebb 
tengeri karszt sziget világában bolyongó hajó, a csodálatos naplemente és napfelkelte ígérete mindent elmond.   
 
 

4. nap: Hanoi – Bai Dinh Pagoda -Trang An - Hanoi  

Egész napos kirándulás Ninh binh tartomány észki részébe, Hanoitól kicsit 
délre kb. 100 km távolságra. Utunk a világörökség részét képező 
tartomyányban halad. Először a Hanoi környéki mezőgazdasági területeken 
haladunk végig, majd befutunk Ninh Bing csodálatos, karsztos 
hegyvidékére. Első megállón a grotto vidék gazdag vizein, egy kis szigeten 
fekbő Bai Dinh Pagoda. Ide már csónakon érkezünk. Délelőtti programunk 
ennek a fantasztikus épületegyüttesnek és környékének felfedezése.  
 
 

 
Itt a fő téma gazdag természeti környezetbe ágyazott épületegyüttes fotótémáinak vadászata. A történelem, az 
építészet fantasztikus hátterekkel körítve. A templombelső ősi világa, festmények, drapériák, szobrok csillogó 
lakk és arany színvilága vezet végig a délelőttön. Ez a téma a délelőtt fényeivel igencsak jó témákat szolgáltat.  
 
 

Délutáni programunk Trang An természetvédelmi területe, csodálatos 
hegyei és barlangjai. Mindez, természetesen, csónakon. Ebéd után 
csónakba szállunk és egy több órás hajókirándulást teszünk Trang An 
természeti csodái közt. Az út talán legérdekesebb szakasza a folyami 
barlangvidék. A folyó utat tört magának a karsztvidék hegyei, sziklái közt 
és remek barlangokon, szurdokokon folyik keresztül. A csónakút végén, a 
kikötőből indulunk vissza Hanoiba, ahova naplemente után érkezünk 
vissza. 
 

  

mailto:hq@azsia-utazas.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  6. Oldal 
 

Itt a fő téma a természet maga. A hegyek, a folyó és a barlangok leírhatatlanul szép világa a délután  fényeivel, 
a vad vidél látványával, a csónakok és csónakosok munkájának kiegészítő témájával. A késő délutáni hazaút 
legszebb témája a naplemente ezen az igencsak változatos tájon. 
 
 

5. nap: Hanoi – Ha Giang 

Reggel autóval indulunk Ha Giang-ba, Észak – Vietnám egyik távoli 
tartományába. Útunk hegyvidéki tájakon és váratlanul előbukkanó 
gyönyörű helyszíneken át vezet Tuyen Quang –ba.  
 
Itt látogatást teszünk a 15. századi Mac dinasztia fellegvárába. Itt 
meg is pihenünk, meg is ebédelünk a helyi étteremben. Az ebéd utan 
tovább indulunk a mai nap utolsó állomására, Ha Giang-ba. 
 
Megérkezésünkkor bejelentkezünk a szállodába, majd bebarangoljuk 
a békés kisváros igazán érdekes, a korábbi századokat idéző 
környékét és belemerülünk Ha Giang éjszakai életébe. 

 
Az út tényleg eszméletlenül szép tájakon keresztül vezet, fényképezés szempontjából főleg a természetfotózást, 
tájképek készítését kedvelőknek ad különleges élményt. A reggeli, kb. 45 fokban beeső napfény csodálatosan 
kiemeli a természeti formációk kontúrjait. A még nem túl párás levegő nagy mélységélességű felvételeket tesz 
lehetővé.  
A fellegvár épségben maradt, remekül karbantartott épületei és parkja főleg a hangulatos, lágy átmenetes, de 
egyben színgazdag fotók készítésének helye. A város esti nyüzsgése, fénye ismét más lehetőségeket kínálnak. 
 

6. nap: Ha Giang –Pgo Bang - Dong Van 

Reggeli után Ha Giang-ban meglátogatjuk a Quan Ba-i Mennyország 
kapuját, ahol nagyszerű fotók készíthetők a lenyűgöző 
hegyvonulatokról.  
 
Megnézzük a Yen Minh kerületet, majd továbbindulunk. Utunk 
során látványos helyszíneket csodálhatunk Pho Bang-ba történő 
utazásunk alatt, amely Vietnám és Kína határán helyezkedik el.  Pho 
Bang-ban ebéd, mielőtt Dong Van-ba vesszük, az irányt, ellátogatunk 
Mong király birodalmába, a világon egyedülálló sziklás fennsíkra.  

 
Az előző leíráshoz nem igazán tudunk többet hozzátenni. „Szokás” szerint minden helyszínre akkor érkezünk, 
amikor az a legszebb arcát mutatja a fotózáshoz. A mai útban minden benne van, amit egy trópusi táj, a 
Himalája előhegyeinek fantasztikus formái csak nyújtani tudnak. A nap fotós csúcspontja Pho Bang, a 
határvidék. Fenséges tájak, sziklahátakon áttörő folyók, vízesések.  Ez egy olyan téma, ami sok fotóst visszahoz, 
akár több hetes vadászatra is. Sajnos, nekünk csak egy délutánunk lesz. Azonban a nyugatról beeső napfény és a 
széljárta vidék miatt mindig tiszta levegő különlegesen tiszta és árnyalt felvételeket tesz lehetővé. Ez – talán – 
kárpótolhat az idő rövidségéért.  
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Délután érkezünk Dong Van-ba. Itt kényelmes sétaútra, barangolásra 
indulunk a város régi negyedének utcáin, ahol több száz éves, agyagból 
vert Hmong házakat is találunk, de csodálatosan megépített trópusi 
kertekkel körülvett gazdag polgári házakat is. 
 
Később megvacsorázunk és folytatjuk az esti város felfedezését. 
Éjszakánkat Dong Van-ban töltjük. 
 
 

 
Dong Van városa érintetlenül maradt több évszázadon keresztül. A városképben a gazdag negyedek több 
évszázados villái, a szegényebb környékek falusi összevisszasága és a városközpont francia koloniális hatásokat 
tükröző építészere egyesül egy felejthetetlen városképben. Szinte minden lépésnél adódik egy-egy téma, amit 
nem lehet kihagyni. Ehhez jön még az esti város hangulatosan megvilágított esti nyüzsgése, utcai élete. 
 
 

7. nap: Dong Van – Meo Vac – Cao Bang 

Reggeli után festői útvonal visz, minket Ma Pi Leng hágóján 
keresztül, ahonnan panoráma kilátás nyílik a Nho Que folyó által 
vágott völgyre. Innen Cao Bang felé vesszük az irányt völgyek, 
hegyek, kis falvak és vízesések sokaságán keresztül.  
 
Ez az utazás önmagában is egy kaland, mely csodálatos és 
szenzációs tájakkal jutalmazza meg a résztvevőket.  
 
Cao Bang-ba késő este érkezünk, ahol az éjszakát töltjük. 

 
Erről a napról csak annyit tudunk elmondani, hogy csodálatos. Azért csak este érkezünk meg, mert az egész nap 
a fentebb leírt táj és a kis falvak fotózásával telik. Nem kinálunk fotós társainknak mást itt, mint a földünk 
legtagoltabb trópusi hegyvidékét; az itt élő emberek évezredes tájformáló munkájának látványát; a fejlődéstől 
elzárt kis falvait, ahol az élet még most is olyan, mint ezer évvel ezelőtt.  Ez megint egy olyan nap, amikor 
hajlamos minden menória betelni, minden aksi lemerülni.     
 

8. Cao Bang - Ban Gioc vízesés - Cao Bang 

Reggeli után ellátogatunk Kína és Vietnám határán található Ban 
Gioc vízeséshez. 85 km-re Cao Bang-tól. Ban Gioc Vietnám talán 
egyik legnagyobb és lenyűgözőbb vízesése. Lehetőségünk lesz 
megmártózni a jéghideg vízében vagy egyszerűen csak élvezhetjük a 
folyó másik oldalán elterülő kínai terület látványát illetve a minket 
körülvevő természeti csodákat.  
 

mailto:hq@azsia-utazas.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  8. Oldal 
 

Délután ellátogatunk Nguom Ngao hatalmas barlangjaiba. Rengeteg lenyűgöző cseppkőforma található itt. 
Az éjszakát Cao Bang-ban töltjük. 
 
Ez a délelőtt Ban Gioc kimeríthetelen fotótémáinak levadászásáról szól. Végigmegyünk egy „fotó ösvényen ”, 
aminek minden helyszíne különbözik egymástól, ezért más-más beállításokat tesz lehetővé. Egy azonban közös 
bennük: ez tényleg a Föld egyik legváltozatosabb, legszebb vidéke! Délutáni programunk Vietnám legnagyobb, 
és minden szavazás szerint legszebb cseppkőbarlangjába vezet el. A széles barlagtorkon beáradó napfény, a 
barlangi nyövényzet és az ezerszínű (és remekül bevilágított) cseppkő formációk megdobogtatják minden fotós 
szívét és szorgalmas kattintgatásra készetik ujjaikat.    
 
 

9. Cao Bang – Pac Bo Grotte – Ba Be tó 

Ezen a reggelen Pac Bo Grotte van terítéken, ahova Ho Chi Min 
1941 februárjában visszatért 30 év távollét után és innen indult az 
országot a Japán uralom alól felszabadító mozgalom.  
Utunk során a táj gyönyörű, a maga hatalmas zöldellő rizsföldjeivel, 
falvaival, vízimalmaival. Cao Bang városába történő visszatérés után 
irány a Ba Be tó.  A tóhoz vezető út erősen göröngyös és cikkcakkos, 
de a látványos hegyvidéki táj a maga teraszos rizsföldjeivel és hegyi 
falvaival kárpótol az út minősége miatt. Érkezésünk után további 
élményeket szerezhetünk a cölöplábakon álló házakban eltöltött 
éjszakával. 

 
A leírás kicsit csalóka. Nem politika túrán vagyunk. Éppen a fentiek miatt igyekeznek ezt a régiót megtartani 
olyannak, amilyen „akkoriban” volt. Hangulatos, lapályokkal, erdőségekkel, kanyargós helyi utakkal, 
ösvényekkel átszőtt hegyvidék. Mindenhol a hagyományos gazdálkodás mindennapjait mutató falvakkal, 
közösségekkel. Igazi kincsestára főleg a helyi emberek mindennapi életét és a trópusi természetet kombináló 
képeknek. 
 

10. nap: Ba Be tó - Hanoi 

Reggel egy kellemes és csendes hajós túrát teszünk a Ba Be tavon. 
Megérkezésünk után felfedezzük az érintetlen, trópusi nemzeti 
parkban. Megállunk Puong Limestone Grotto-nál és a Dau Dang 
vízesésnél.  
Megebédelünk egy egyszerű, de nagyszerű étteremben a vízesés 
lábánál, majd visszatérünk Hanoiba 
 
 

 
Hát… Itt a vége. A mai nap már nem igazán a fotózásról szól. Tapasztalatink szerint erre a napra már mindenki 
„kiég”. Az előző hét témagazdagsága, a meglátogatott helyek változatossága rendesen túlterheli a „fotos 
lelket”. Ma ezért csak pihenünk egy kicsit. Bár… A Ba Be tó és nemzeti park, a karsztvidéki sziklák és az utat 
lezáró vízesés azért felébresztik a szunnyadó fotós kedvet. Ma semmi mást nem mutatunk csak a csendes 
természetet, hangulatos dzsungel ösvényeket és egy nagyon látványos vízesést.   
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