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Informace vycházejí z naší cesty 22. 11. - 13. 12. 2016, z průvodců a cestopisů a z internetu.  

Čísla před názvem místa představují naše subjektivní hodnocení ve škále:  

 1 = nutno vidět  

 2 = velmi dobré  

 3 = dobré  

 4 = má smysl, pokud je při cestě 

 5 = nemá smysl sem jezdit  
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Shanghai 
 

Posun oproti ČR je v zimě +7 hodin. Rozednívá se před 6 a stmívá kolem 17 hodiny. V listopadu a prosinci 

bývá zima, my jsme měli v listopadu 5 stupňů a vytrvalý déšť, v prosinci přes den 20 stupňů a sluníčko, ale 

po setmění se výrazně ochladilo. 

Letiště Pudong 

Udělení vstupního povolení při příletu z ČR a odletu do třetí země a opačně na dobu trvání jeden den je 

zdarma a naprosto bezproblémové, fronta v řádu minut. 

Na letišti je několik směnáren a hodně bankomatů. Alespoň některé bankomaty (např. Bank of China) nemají 

poplatek za výběr. 

Vyhlídkovou terasu jsem nenašel. 

Z letiště do města jezdí Maglev, metro linka 2 a autobusy. 

Seznam místních a dálkových autobusů jezdících z letiště Shanghai – Pudong:
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1 Maglev – rychlovlak na magnetickém polštáři. 

Ve špičkách (první v 9:02) jede až 431 km/h, jinak 300 km/h. 

Zkrátí cestu do města o asi půl hodiny, ale nejede do centra, je stejně nutno přestoupit na metro 2, které 

jede z letiště. Metro linka 2 jezdí asi 6-21(22), Maglev jezdí směrem do města 7:02-21:42, směrem na letiště 

6:45-21:40. Jedna jízda Maglev 50 CNY, s letenkou na daný den 40 CNY, s celodenní jízdenkou na metro 

55 CNY. Celodenní jízdenka na metro stojí 18 CNY (platí 24 hodin od prvního použití), třídenní 45 CNY. 

V metru u turniketů je někdy problém s přečtením karty, personál to obratem vyřeší. 

2 Lujiazui – obchodní čtvrť s mrakodrapy v Pudong, na 1 až 2 hodiny. 

Shanghai Tower (634 m, 2015, Jun Xai + Gensler), Shanghai World Financial Centre (492 m, 2008, Kohn 

Pedersen Fox, vypadá jako otvírák), pěkná Jin Mao Tower (1999, 420 m, Adrian Smith a SOM), starší 

Oriental Pearl Tower (1994, 468 m). Na některých mrakodrapech jsou vyhlídky, např. Shanghai Eye 

Observatory (10:00-21:00, poslední vstup 20:30, vstupné do 94. patra 80 CNY, do 94+97+100. patra 

120 CNY, v den narozenin zdarma) nebo Shanghai Oriental Pearl Tower (8-21:30, oběd + vyhlídka 

298 CNY, večeře + vyhlídka 328 CNY, vyhlídka z horní a dolní koule + muzeum 160 CNY, vyhlídka ze space 

koule, horní a dolní koule + muzeum 220 CNY) nebo Jinmao Tower (8:30-22). 

Z nábřežní promenády pěkné vyhlídky na Bund, sama promenáda za moc nestojí. 

2 Zahrady Yu-Yuan – velmi pěkná zahrada z let 1559-1577 (dynastie Ming) s mnoha pavilonky, hodně 

turistická, 40 CNY, 8:30-17:30, prohlídka na hodinu. www.yugarden.com.cn   

Kolem spousta obchodů s jídlem a turistickým zbožím. 

3 Chrám boha města – taoistický, z 15. století, 10 CNY, 8:30-16:30, na 10 minut. www.shchm.org 

3 Urbanistické muzeum na People‘s Square – 4 patra o vývoji města, 30 CNY, ÚT-NE 9-17, poslední vstup 

v 16, na hodinu. 

Na People‘s Square je i Shanghai Museum, údajně velmi dobré a zdarma. 

2 East Nanjing Road – pěší tepna s mnoha obchody, z People‘s Square na Bund bez zastávek 

v obchodech to trvá půl hodiny pěšky. Jezdí zde i turistický vláček za 5 CNY. 

1 Bund – velmi pěkně upravené nábřeží s historickými budovami z druhé poloviny 19. a počátku 20. století 

a vyhlídkou na Lujiazui, po setmění perfektně nasvícené panorama – rozhodně se vyplatí být tady i večer. 

3 Qibao [čibao] – městská část se starými domy kolem řeky, využitými pro obchody a restaurace. Stará část 

je poměrně malá a je obklopena moderní zástavbou. Historické centrum je od stanice metra Qibao na lince 9 

necelých 10 minut pěšky, celkově prohlídka na hodinu. Cesta metrem z letiště Pudong 1,5 hodiny, letiště 

Hongqiao je nedaleko. 

3 Tianzifang – staré nízké domky předělané na obchody, hned u metra Dapuqiao, maximálně na půl hodiny, 

pokud se neprochází obchody. 

2 Sinan Road – ulice s platany lemovaná vilami, neasijská atmosféra. Od Tianzifang do Fuxing Park 20 

minut pěšky. 

2 Fuxing Park – rozlehlý park založený 1909 s několika typy prostorů a se sochou Marxe a Engelse. 

4 Xiantiandi – staré nízké domky předělané hlavně na restaurace. Živá atmosféra, ale poměrně malý 

komplex. Tianzifang nám přišel zajímavější. 

3 Květinový, ptačí a hmyzí trh severně od metra Laoximen – spousty zvířátek v klecích a sklenicích, 

zajímavé, tak na ¼ hodiny. 

2 Areál bývalého Expa Shanghai 2010 – zůstalo několik dobře udržovaných pavilonů a stadion Mercedes 

Benz Arena na nábřeží řeky. Z hlavního pavilonu je China Art Museum. Prohlídka areálu na půl až jednu 

hodinu. 

4 Ústí Wusong River u metra Tiantong Road – na stanici metra obchoďák se spoustou oděvů a dotěrných 

prodavačů. Z nábřeží pěkné průhledy na Pudong, ale samo nábřeží není nijak atraktivní. 

3 Jing‘an [ťingan] Temple – poměrně velký chrám obklopený mrakodrapy a obchodním centrem, opravený. 

V severozápadní části města je další významný chrám - Jade Buddha Temple. 
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Thajsko 
 

Letiště Suvarnabhumi (BKK) 

Směnárny na letišti mají všechny stejně špatné kursy. Mnohem lepší kursy jsou v několika směnárnách 

ve vestibulu metra na nejnižším podlaží letiště (ve veřejné části letiště), vestibul otvírá v 6 a zavírá ve 24 

hodin (za 1 USD na letišti 33,48 THB, ve vestibulu 35,65 THB). 

Vyhlídková terasa je v nejvyšším patře přístupná schody a výtahem z odletové úrovně, u červeného obra, 

zdarma. Výhled přes sklo, nic moc. 

 

Bus z letiště BKK 
Shuttle bus z letiště BKK na letiště DMK od 5 do 24 minimálně každou půlhodinu, zdarma, ale nově pro jízdu 

požadují předložení letenky z cílového letiště. Jede hodinu při průměrné dopravní situaci, trasa viz obrázek: 

 
 

Na Khao San Road přímo z letiště z úrovně 1 od východu 8, 7-23 každou hodinu minibus Suvarnabhumi 

Travel, 100 THB. 

Na Ko Chang bus z autobusového nádraží na letišti linka 917 na Laem Ngob Pier 275 THB, odjezd v 8:20 

a 10:20. 

Na Ko Chang přímo z letiště z úrovně 1 od východu 8 Suvarnabhumi Burapha bus v 7:50 a minibus v 11:00 

a 14:00. Cena 600 THB jednosměrně, 900 THB zpáteční, oboje včetně trajektu (používá trajekt Centrepoint). 

Cestou tam je v ceně odvoz minibusem k hotelu na Ko Chang až po Lonely Beach, zpět je nástup na severu 

ostrova nebo odvoz za příplatek z Kai Bae 100 THB na osobu, z Lonely Beach 150 THB na osobu. 

Do Pataya Jomtien Beach bus z autobusového nádraží na letišti linka 389 každých 45 minut mezi 6:45 

a 21:45 za 134 THB. 

Do Pataya přímo z letiště z úrovně 1 od východu  8 každou hodinu 7-22 (někdy i v 6:30) za 120 THB. 

Do Hua Hin přímo z letiště z úrovně 1 od východu  8 bus Roong Reuang Coach v 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 

13:30, 15:00, 16:30, 18:00 a 19:30 za 269 THB. Zpět v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 

a v 18:00. 

 

Letiště Don Muang (DMK) 

Úschovna zavazadel otevřena nonstop, cena 75 THB za 24 hodin, 150 THB za 2 dny, 525 THB za týden. 

Účtováno po půl dnech, minimum 1 den. 

Vyhlídková terasa je na obou koncích mezinárodní části, v patře nad odlety, zdarma. Výhled přes sklo, 

je slušně vidět na dráhu. 
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1 Ko Chang 

Velmi pěkné pláže, ale pořád ještě pohodová atmosféra. Bungalovy a nízké hotely, pláže lemované 

palmami, jedna silnice podél pobřeží, ale ne přímo podél pláže. Na jihu ostrova silnice stále ještě není 

propojena. Málo restaurací přímo na pláži. 

1 Pláž Kai Bae – velmi pěkná, rozdělená říčkou na severní a jižní část, jižní část je hezčí. Značný rozdíl 

mezi přílivem (dopoledne) a odlivem (odpoledne). Na plavání je lepší dopoledne, ale i odpoledne se dá 

dobře koupat. Parádní západy slunce nad ostrůvky. 

4 Kai Bae viewpoint – když jedete kolem, určitě se vyplatí zastavit. Pěšky z pláže Kai Bae asi 10 – 15 minut 

do kopce po silnici. Není vidět na pláž Kai Bae, ale na okolní ostrůvky. 

Trajekt Centrepoint stojí 80 THB na osobu jednosměrně, 150 THB zpáteční, auto jeden směr 100 THB, 

zpáteční 180 THB, jede cca 45 minut. Z Centrepoint Laem Ngob od 6:00 do 18:00 každou hodinu + v 19:30, 

z Ko Chang v 6:00 a od 7:30 do 19:30 každou hodinu. 

Výlety v cestovce Max Travel na Kai Bae:  

 šnorchlování a rybaření 3 ostrovy 600 THB, 

 šnorchlování 4 ostrovy - Sratta tour 500 + 200 THB vstupné do národního parku, včetně obědu na lodi 

(odjezd z Kai Bae 8:45, odjezd lodi 9:30, návrat lodi 16:00, příjezd Kai Bae 16:30), trasa viz obrázek:  

 šnorchlování 5 ostrovů 600 + 200 THB, 

 šnorchlování a rybaření 5 ostrovů 800 + 200 THB, 

 rybaření 1100 THB, 

 speedboat 4 ostrovy 750 až 900 + 200 THB, 

 speedboat 5 ostrovů 1200 + 200 THB, 

 Treetop adventure 950 THB nebo 1100 THB s odvozem,  

 krokodýlí a hadí show 400 THB, 

 plavání s malým slonem 470 THB, 

 jízda na slonech 1 hodina 500 THB,  

 jízda na slonech 2 hodiny s koupáním 900 THB, 

 autem kolem ostrova 700 THB. 

Doprava v cestovce Max Travel na Kai Bae:  

 letiště Trat 480 THB,  

 minibus Bangkok 580 THB, do hotelu 680 THB,  

 bus a trajekt Bangkok 380 THB,  

 minibus a trajekt a VIP bus a trajekt Bangkok 480 THB,  

 Pattaya 500 až 600 THB,  

 Sihanoukville 700 THB,  

 Kambodža hranice 400 THB. 

Loď na okolní ostrovy v cestovce Max Travel na Kai Bae:  

 Speed boat Wai 350 THB, Mak 550 THB, Kood 750 THB,  

 normální loď Wai 250 THB, Mak 350 THB, Kood 600 THB. 

Sdílené taxi – ceny z Bang Bao: Bailan 50 THB, Lonely Beach 70 THB, Kai Bae 100 THB, Klong Prao 

150 THB, Chai Chet 150 THB, White Sand Beach 150 THB, Klong Son 200 THB. 

Půjčení kajaku na hodinu 100 THB, na půl dne 300 THB, na celý den 500 THB. 

Masáže – obvyklá cena za hodinu: 

 thajská 250 THB, 

 olejová 300 THB, 

 s kokosovým olejem 400 THB, 

 aloe vera 400 THB, 

 obličejová 300 THB,  

 ramena a záda 300 THB, 

 nohy 250 THB. 

 

 

     Bang Bao 

 

Ko Wai 

 

 

 

 

Ko Yak Lek 

Ko Yak Yai 

         Ko Rung 
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Vietnam 
 

Vízum lze získat dvěma způsoby: 

 na vietnamské ambasádě v Praze na Rašínově nábřeží – jednovstupové za 2000 Kč, vlepeno v Praze 

do pasu, 

 objednat potvrzení víza přes internet (např. na vietnamista.cz za 230 Kč splatných na český účet) + 

vlepení víza ve Vietnamu na letišti za 25 USD za jednovstupové vízum; funguje pouze při příletu, ne při 

přechodu pozemní hranice; s tímto způsobem jsme neměli žádný problém ani na letišti Hanoi, ani při 

odletu s Air Asia z Bangkoku.  

Od 1. 2. 2017 byl spuštěn projekt vydávání elektronických víz, čímž odpadá potřeba potvrzení víza přes 

zprostředkovatele. Elektronické vízum se vydává pouze k jednomu vstupu s maximální délkou platnosti 

do 30 dnů. Vízum by mělo platit i pro pozemní přechody hranice. Žádost je možné podat na webové 

stránce https://www.immigration.gov.vn.  

V prosinci se rozednívá kolem 6. a stmívá po 17. hodině. 

Na letištích lze bez problémů koupit last minute letenky na nejbližší lety, ceny vypadaly rozumně. 

Adaptér na zásuvky není potřeba. 

Pozdrav: [ťao] nebo [sin ťao] 

Jízdenku na vlak se nám na dsvn.vn nepodařilo zaplatit českou platební kartou. Lze koupit za přijatelný 

příplatek na baolau.vn, reagují velmi promptně a snaží se vyhovět např. žádosti o konkrétní místa ve vlaku, 

které si před tím najdete na stránkách Vietnam Railways dsvn.vn. 

Nejlepší kurs na směnu byl v historickém centru Hoi An (1 USD = 23 100 VND). Na letišti Hanoi v mezipatře 

veřejné části 1 USD = 22 640 VND, na letišti Da Nang ve veřejné části 1 USD = 22 550 VND. 

Dále uváděné vstupné je za dospělého, někdy (hlavně na levné vstupné) lze uplatnit ISIC a snížit ho obvykle 

na polovinu. 

Smlouvání se doporučuje, spropitné není zvykem, ale oceňuje se. 

Podrobněji o cenách viz Příklady cen. 

 

1 Hanoi 

Z letiště je nejjednodušší bus č. 86. Z letiště vyjíždí z nástupiště za stanovištěm taxi. Jede po Tran Quang 

Khai kolem Staré čtvrti, kolem jezera Hoan Kiem k nádraží. Cena 30 000 VND, do staré čtvrti jede asi 40 

minut každých 20-30 minut. 

Po Hanoji se dá docela obstojně používat autobusy MHD, nutností je mapa s vyznačením linek, kterou lze 

stáhnout na internetu. Jízdné 7 000 VND, vybírá průvodčí v autobusu. 

1 Stará čtvrť – velký mumraj, spousta obchodů, restaurací a cestovek.  

V ulici Ta Hien naproti Prague Pub hospoda Bistro - Food & Drink, kterou vlastní Vietnamec, který umí 

výborně česky a vaří bia hoi za 5000 VND (stejná cena jako všude v centru). 

4 Old East Gate 

4 Bach Ma Temple – z 11. století, přestavba 1839. Zdarma, malý, zajímavá socha koně. 

4 Dong Xuan Market – lokální tržiště, ale v podstatě celá stará čtvrť je jedno velké tržiště. 

4 Long Bien Bridge – most pro vlak a motorky. Pěkná konstrukce, ale jinak není moc zajímavý. 

5 Hanoi Ceramic Road – 4 km dlouhá zeď obložená nezajímavou mozaikou z roku 2010. 

3 Katedrála sv. Josefa z roku 1886. 

2 Jezero Hoan Kiem 

https://www.immigration.gov.vn/
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3 Ngoc Son Temple na jezeře Hoan Kiem – vstupné 30 000 VND. Poměrně malý, zajímavě položený, uvnitř 

mumie velké želvy. 

3 Opera  

3 Muzeum vietnamské historie z let 1925-1933, architekt Ernest Hebrard. 

2 Chrám literatury = Van Mieu Quoc Tu Giam, založen 1070, hlavní pavilon Khue Van postaven 1802.  

3 Ngoc Son Temple = Chrám nefritové hory na jezeře Hoan Kiem. 

4 Botanická zahrada – obyčejný park. 

3 Ho Chi Minh Museum – zvenku zajímavá stavba. 

3 One Pillar Pagoda – 1049, přestavěna 1954. Vstup zdarma, chrám u ní je zajímavější než samotná 

svatyně na kuří nožce. 

2 Ho Chi Minh Mausoleum – vstup společně s areálem prezidentského paláce a domu Ho Chi Minha je 

z rohu Doi Can a Ngoc Ha. V mauzoleu se nesmí fotit. 

3 Areál prezidentského paláce a domu Ho Chi Minha – přístupný pouze přes mausoleum, vstupné 40 000 

VND. 

3 Národní shromáždění – pěkná současná architektura naproti mausoleu. 

3 Flag Tower – maják s vlajkou, pod ním pěkná kavárna, za ním z kavárny volně přístupná expozice 

několika letadel a kanonů, naproti náměstí se sochou V. I. Lenina. 

4 Quan Thanh Temple – vstupné 10 000 VND. Obyčejný chrám, založen v 11. století, legrační sochy slonů. 

4 Jezera Truc Bach a Ho Tay 

2 Tran Quoc Pagoda – jedna z nejstarších ve Vietnamu, přestavěná v 15. století a 1842. Pěkně položená 

na kraji jezera. 

4 Lotte Tower – nahoře vyhlídka (nebyli jsme), dole velký supermarket. Okolí včetně úprav parteru 

nezajímavé. 

4 Night Market na Hang Duong – trh se zbožím stejným jako všude okolo v obchodech, po pěší zóně jezdí 

stejně auta. 

2 Vodní loutkové divadlo – představení 100 000 VND, trvá 50 minut, série asi 15 krátkých představení 

doplněných živou kapelou, docela zábavné. Vstupenky bývají vyprodané několik dní dopředu. 

 

Hanoi bus 86 z letiště přes centrum k nádraží: 
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Ukázka nabídek cestovních kanceláří ve staré čtvrti v Hanoji: 
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2 Sapa 

Příjezd z Hanoje: vlakem, buď denním, nebo nočním. Noční vlak je poměrně pohodlný, jede 8 hodin, jede na 

čas a dá se v něm slušně spát. Z Lao Cai do Sapa jede buď veřejný bus nebo minibusy jedoucí 

k jednotlivým hotelům (obvykle 3 USD jedna cesta), trvá asi 45 minut. 

Autobusů z Hanoje jede velké množství, např. v 7:30, 8:00, 10:30, 16:00, 21:00, 22:00, vše za 12 USD. 

Sapa Express (sapaexpress.com, 17 USD, nutno koupit předem) je velmi pohodlný, jede na čas, cesta trvá 

5,5 hodiny. Jede po dálnici, nicméně nejde o dálnici 2+2 pruhy, v mnoha částech jde o silnici 1+1 pruh, kde 

autobusy ostře předjíždějí. Ze Sapy odjíždí přímo z centra od náměstí, v Hanoji jede do Staré čtvrti. 

Půjčení motorky v SaPa na den od 4 USD. 

4 Lao Cai [Lao Kaj] – městečko u hranic s Čínou, končí tu vlak z Hanoje. 

2 SaPa – horské městečko, 1650 m.n.m., založeno 1922. Prohlídka na půl dne. Spousta hotelů a spousta 

dalších ve výstavbě (i více než 10 patrové). Z okraje městečka pěkné výhledy do údolí. Výchozí bod pro 

výlety do okolí. Spousta „hello shoping“ paní různých etnik, prodávajících suvenýry. Hodně masáží, 

hodinová masáž nohou za 7 USD, těla za 9 USD. 

4 Sapa Museum – v patře malé muzeum s přehledem okolních etnik, v přízemí velký obchod. 

4 Sapa jezero – obklopené zástavbou. 

2 Cat Cat vesnice – 2 až 3 km ze SaPa hodně z kopce, po silnici. Vstupné 50 000 VND. Hodně turistické, 

ale pěkný vodopád a procházka kolem řeky. Ze Sapa necelá půl hodina cesty, vesnice na hodinu. 

Tram Ton Pass – 1995 m.n.m., údajně krásné výhledy, my jsme měli mlhu jako mléko. 

3 Love Waterfall – docela vysoký vodopád v pěkné krajinné scenérii. Od parkoviště 20 minut pěšky, trochu 

do kopce a z kopce. 

4 Thac Bac = Silver Waterfall – cestou ze Sapa na Tram Ton Pass, je vidět ze silnice. 

Tram Ton Pass, Love Waterfall a Silver Waterfall většinou nedělají jako hromadný výlet, ale je nutno jet na 

motorce nebo taxi. Celkově ze Sapa to trvá asi 2-3 hodiny. Taxi vyjíždějící z Cat Cat a končící v SaPa stojí 

cca 500 000 VND. 

2 Trek ze SaPa přes vesnice Lao Chai a Ta Van do vesnice Giang Ta Chai. Prvně převoz minibusem nad 

vesnici Lao Chai, sestup po silnici do údolí, po silnici po rovině do vesnice Ta Van, oběd. Z vesnice Ta Van 

přes bambusový les po pěšině nahoru a dolů do vesnice Gaing Ta Chai, výstup po zpevněné cestě na silnici 

a odvoz minibusem do SaPa. Odjezd ze SaPa v 9:30, návrat v 15:00 (15:30), cena 16-18 USD. Úsek Ta Van 

- Giang Ta Chai je náročnější, ale velmi pěkný, proto tuto variantu považuji za lepší než trek SaPa – Y Linh 

Ho – Lao Chai – Ta Van (14 USD). 
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Příklad nabídky výletů v SaPa: 
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1 Ha Long 

Z Hanoje míří do zátoky Ha Long denně mnoho zájezdů. Existují varianty jednodenní, dvoudenní a tří 

i vícedenní. 

Jednodenní jedou z Hanoje cca 4 hodiny, nesmyslně vyrážejí v 8:30 (takže než vyzvednou všechny turisty, 

je po 9 hodině), přijedou k zátoce nejdřív ve 12, spíše ve 13. Cesta vede nezajímavou krajinou po špatných 

silnicích. Na začátku plavby se ještě v přístavu podává oběd, který je v ceně výletu (kromě pití prodávaného 

na lodi za přijatelné ceny) a je dobrý, rozmanitý a je ho hodně (alespoň u středně drahých výletů). První 

zastávka je v plovoucí vesnici (vesnice sama o sobě je nezajímavá), ze které se jede na pramicích 

s obsluhou či na kajacích kousek po zátoce. Tento výlet určitě doporučuji, lepší je jet pramicí (bambooboat), 

protože na kajakáře ostatní plavidla moc neberou ohled a na vodě je slušná tlačenice. Doporučuji koupit tuto 

projížďku předem, protože na místě ji prodávají průvodci předraženou (130 000 VND, předem 80 000 VND, 

cena uvedená na lístku je 30 000 VND). Další zastávka je v jeskyni, která se prochází s průvodcem, 

je barevně nasvícená a pěkná. Vstupné do jeskyně je v ceně výletu. Poté loď jede do přístavu, přistání 

je v cca 16:30 hodin. Následuje transfer busem do Hanoje, většinu cesty po tmě (3, spíše 4 hodiny jízdy 

se zastávkou v obchodě). I jednodenní variantu rozhodně doporučuji oproti tomu nejet vůbec. 

Trasa výletu po zátoce v případě jednodenní varianty: 

 
 

Při dvoudenních výletech se spí na lodi, třídenní obvykle obsahují jednu noc na lodi a jednu v bungalovech. 

Tyto varianty se dostanou dál do zátoky. 

 

Výlety se pořádají i do jiných částí zátoky: 

 Bai Tu Long Bay – údajně méně turistická 

 Lan Ha Bay (z Cat Ba) 
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3 Hue (cca 360 000 obyvatel) 

Skoro celou dobu, co jsem v Hue byli, pršelo. Prý to není nic neobvyklého. 

Prohlídka citadely a královských hrobek v okolí zabere jeden den. Lze to stlačit na půl dne, pokud se jede 

jen na jednu hrobku, a ten samý den odjet do Hoi An, ale přijde mi to škoda. Vyhradit si půl dne na citadelu 

a pak celý den na hrobky v okolí Hue považuji za zbytečné, pokud na hrobky hodláte jet s cestovní 

kanceláří. 

Z letiště jezdí buď taxi, nebo shuttle bus za 50 000 VND na osobu do centra na ulici Hanoi kousek od jejího 

napojení na ulici Hung Vuong. Shuttle bus navazuje na přílety, ostatně moc jich za den není. Doporučuji 

neváhat se zakoupením lístků (u pultíku v příletové hale po opuštění prostoru s výdejem zavazadel, nelze 

minout), protože jede jen jeden malý autobus a kdo se nevejde, jede taxi, které je o něco dražší. 

5 Turistické centrum města kolem Vo Thi Sau není ničím zajímavé. 

5 nápis I Love Hue – v parku na nábřeží, není ničím zajímavé. 

4 Universitní koleje Trường Đại học Sư phạm Huế - velmi zajímavá modernistická architektura. 

2 Jednodenní výlet Citadela + královské hrobky – kupovali jsme v Minh Giang travel na Kiệt 42 Nguyễn 

Công Trứ. Cena 176 000 VND na osobu, včetně oběda. Výlet zajímavý, průvodce měl hroznou angličtinu. 

Jízda lodí, která je součástí výletu, trvá asi 10 minut, jede se v podstatě v Hue malou lodí ze zabláceného 

přístavu. Platí se zvlášť vstupy do jednotlivých hrobek a citadely (dospělí / děti 7-12 let): 

Citadela: 150 000 VND / 30 000 VND 

Citadela + hrobka Khai Dinh + hrobka Minh Mang (platí 2 dny): 280 000 VND / 55 000 VND 

Citadela + hrobka Khai Dinh + hrobka Minh Mang + hrobka Tu Duc (platí 2 dny): 360 000 VND / 70 000 VND 

3 Citadela (1804-1833) – rozsáhlá, zajímavé je její jádro (tzv. Imperial Enclosure) obehnané hradbou 

dlouhou 2,5 km. Prohlídka jádra minimálně na hodinu, dalo by se tam klidně strávit i 3 hodiny. Hodně 

poničená, některé části jsou už rekonstruovány. Srovnatelná s královským palácem v Mandalay, mnohem 

méně zajímavá než královský palác v Bangkoku. Když je prohlídka citadely součástí organizovaného výletu, 

je poměrně rychlá (1,5 hodiny), neobejde se celé její jádro, ale podle mne má smysl vzít její návštěvu jako 

součást organizovaného výletu spíše než se tam vydávat samostatně a spolu s cestou z hotelové oblasti tím 

strávit půl dne. V rámci citadely je i divadlo, představení hudby a tance se konají 10:00-10:40 a 15:00-15:40 

a stojí 200 000 VND na osobu; nezkoušeli jsme. Při jednodenním výletu s cestovní kanceláří citadela + 

hrobky v okolí Hue se představení nedá stihnout. 

4 Dům princezny An Hien – zdobený dům se zahradou, vstupné 20 000 VND. Na ¼ hodiny i s výkladem. 

3 Thien Mu pagoda – založena 1601, věž 1844, vysoká 21 m. Prohlídka na půl hodiny. Zdarma. 4 km od 

citadely. 

3 Hrobka Minh Manh – 1820-1841. Rozlehlejší areál s několika pavilony. Na půl hodiny. 

2 Hrobka Khai Dinh – 1925. V kopci, slátanina asijské architektury s porcelánovým interiérem. Na půl 

hodiny. 

4 Hrobka Tu Duc – 1864-1867. Na jezeře, malinko méně zajímavá oproti Minh Manh. Na půl hodiny. 
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Trasa celodenního výletu Citadela + královské hrobky v okolí Hue: 

 
 

Příklad nabídky výletů v Hue: 
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2 Přejezd se zastávkami z Hue do Hoi An – kupovali jsme v Minh Giang travel na Kiệt 42 

Nguyễn Công Trứ, jela cestovka World Heritage Road, whr.vn. Cena 230 000 VND na osobu. Velmi dobrý 

průvodce. Považuji za mnohem lepší jet takto se zastávkami než jen jet přímo. Odjezd z Hue v 9:00, příjezd 

do Hoi An v 14:30.  

Ten samý den jede zpátky, ale pravděpodobně ne přes Hai Van Pass, ale tunelem (odjezd z Hoi An 15:30, 

v Hue v 19:00).  

Zastávky na cestě: 

4 Most Thanh Toan – jihovýchodně od Hue, dřevěný krytý most z roku 1776, kolem vesnička a pěkná 

rýžová pole. Vesnice na ¼ hodiny. 

4 Vyhlídka na Lang Co Beach – hodně vlny. Na chvíli. 

3 Hai Van Pass – průsmyk s klikatou silnicí, slušné výhledy. Přejezd na hodinu včetně zastávky na vrcholku. 

2 Marble Mountains – kopečky na jižním okraji Da Nang. Na jednu horu lze vyjít (15 000 VND) / vyjet 

výtahem (30 000 VND). Na kopci jsou roztroušeny chrámky a jeskyně. Na hodinu. 

Pobřeží jižně od Da Nang – hodně rozestavěných luxusních hotelů, budoucí turistická zóna. 

Pobřeží mezi Hue a Hai Van Pass – pláž Loc Vinh. 

Národní park Bach Ma – 45 km V od Hue 

 

2 Hoi An 

Přejezd sdíleným mikrobusem z Hoi An od hotelu na letiště Da Nang 5 USD na osobu, jede každou hodinu. 

Lze i hromadnou dopravou, ale z autobusového nádraží a nejede přímo na letiště. 

Příklady cen taxi z Hoi An: 

 Da Nang Airport: 250 000 VND, 12 USD 

 Train Station: 250 000 VND, 12 USD 

 My Son: 550 000 VND, 25 USD 

 Marble Mountains: 380 000 VND, 20 USD 

 Bana Hill: 850 000 VND, 45 USD 

 Hue jednosměrně: 1 200 000 VND, 55 USD 

 Hue obousměrně: 65 USD 

Nabídka dopravy v Hoi An: 
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1 Historické centrum Hoi An – městečko s krásnou atmosférou, hodně turistické. Určitě doporučuji 

návštěvu večer, kdy je osvícené lampiony a na poloostrově An Hoi se koná night market. Dost památek, 

např. historický krytý most (původně z roku 1590), ale zajímavější je atmosféra v ulicích. Za vstup do 

historického centra by se mělo platit. Večer spousta improvizovaných restaurací s levnými jídly. Není pravda, 

že jídlo v centru je výrazně předražené. 

3 Pláž An Bang – 3 km od Hoi An, po rovině, lze dojet na kole. U pláže vybírají parkovné za kolo, 

v některých provozovnách stačí koupit velkou lahev vody za 10 000 VND na osobu místo parkovného. 

V době naší návštěvy byl kvůli vlnám a spodním proudům zákaz koupání. Ve srovnání s plážemi v Thajsku 

(např. na Ko Chang) je An Bang výrazně horší, ošklivější, špinavější, větrnější, voda je studenější a hlavně 

se v ní nesmí plavat. Takže na plážovou dovolenou Vietnam nedoporučuji (nemohu soudit ostrov Phu Quoc, 

který je údajně nejlepší na koupání ve Vietnamu a prý srovnatelný s Thajskem). 

Na pláž An Bang navazuje pláž Cua Dai, která údajně podlehla erozi a není zde již písek. 

3 My Son [mej son] – ruiny v lese z Chamského období (4. - 13. století), cca 40 km = 1,5 hodiny od Hoi An. 

Poměrně malé, s Angkorem naprosto nesrovnatelné, mnohem menší i méně zajimavé. Hodně poničené 

za války. Jednodušší je jet s CK, odjezd v 8:30, příjezd ve 14:00, cena 8 USD včetně dopravy a průvodce, 

bez obědu, nezahrnuje vstupné 150 000 VND. Lze prodloužit o projížďku lodí v závěrečné fázi (nikoliv celou 

cestu z My Son), cena 9 USD včetně oběda, údajně nic moc ani projížďka, ani oběd. Dřívější ranní 

prohlídky, kdy je méně lidí, se jezdí pouze taxi.  

 

 

4 Ho Chi Minh City (dříve Saigon) 

Z letiště (mezinárodního i vnitrostátního terminálu) do centra bus 109 za 20 000 VND, jezdí každou 

půlhodinu, jede přes Ben Thanh Market na autobusový terminál na západním konci 23 September Park. 

Cestou zpět končí na mezinárodním terminálu a nejede na vnitrostátní, ale lze to dojít (asi 5 minut). 

Podobnou trasu jede i minibus 49, každou půlhodinu, staví u hotelů po trase, cena 40 000 VND. 

Hromadná doprava je použitelná, cena 6 000 VND, plánek linek je ke stažení na internetu, bez něj je 

orientace velmi složitá. Jízdné vybírá průvodčí v autobusu. 

Trasa minibusu 49 a autobusu 109: 
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Místa v Ho Chi Minh City: 

4 September 23 Park – nijak zajímavý park, ale konají se tu trhy se zajímavým a poměrně levným jídlem 

a pitím. 

3 Ben Thanh Market – velké kryté tržiště s velkým sortimentem turistického zboží. Večer se okolí přestavuje 

na night market, začíná cca v 19 hodin. 

Bitexco Tower – pěkný mrakodrap, nahoře vyhlídka. 

3 ulice Nguyen Hue – pěkný bulvár. 

4 Nábřeží – není ničím zajímavé, ale tvoří ho pěkné hotely (Majestic, Riverside). 

4 Hlavní mešita – není ničím speciální. 

3 Městské divadlo (Opera, 1897) 

2 Radnice (1901-1908) – před ní socha Ho Chi Minha a pěší zóna. 

3 Katedrála Notre Dame (1877-1883) 

2 Hlavní pošta (1886-1891), autor Gustave Eiffel. 

2 Prezidentský palác (1960‘), možná prohlídka za 30 000 VND, přístupná je většina místností. 

4 Kruhová křižovatka Turtle Lake – fontána z 60. let 20. století. 

3 Jade Emperor Pagoda – postavena 1909. Poměrně zajímavý chrám s pěknou atmosférou, ale za cestu 

pěšky z centra podle mne nestojí. 

Cholon – čínská čtvrť s chrámy a tržnicí 6 km západně od centra. 

 

Příklad nabídky cestovek v Saigonu: 
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Další místa ve Vietnamu, kde jsme nebyli, takže popis je z cestopisů a průvodců: 

 

Ba Be National park – severně od Hanoje, z autobusového nádraží My Dinh 4 hodiny bus za 130 000 VND, 

odjezd v 10 hodin. 

Ha Giang (na severu) – 1 den včetně jízdy z Hanoje 

Quang Vinh, Chay River Massif, Hoang Su Phi – na 1 den 

 Cesta z Hoang Su Phi přes hory do Sapa na 1 den 

Bac Ha – podobné Sapa, v neděli velký trh 

 

Co Loa – 16 km severně od Hanoje – zbytky pevnosti, 2 chrámy 

Thai Nguyen – 76 km severně od Hanoje – muzeum národností Vietnamu 

Bat Trang – 13 km JV od Hanoje – modrobílá keramika 

Chua Huon = Voňavá pagoda – chrámový komplex 60 km JZ od Hanoje 

 

Mai Chau – kolem rýžová pole a čajovníkové plantáže 

 Vodopád Dai Yem 

 Domy na kůlech 

Z Hanoje bus 3 ¾ hodiny z autobusového nádraží My Dinh, 100 000 VND, v 6, 8:30 a 11, zpět v 9, 

11, 13 hodin. 

 

Tam Coc – 100 km jižně od Hanoje – vnitrozemská verze Ha Long 

 Výchozí město je Ninh Binh. 

 Bus z Hanoje 2,5 hodiny, často, 65 000 VND. Nebo celodenní výlet s cestovní kanceláří. 

Cuc Phnong – národní park 120 km JZ od Hanoje. 

 

Národní park Nha-ke Bang 

Dong Hoi – Paradise Cave – na 1 den, výlet z Hue 6:30-19:00, 50 USD. 

 

Ly Son – ostrov u Hoi An, hezké pláže, pěstování česneku. 

 

Nha Trang – na 2 dny, velké město, pláže, akvárium. 

 Pláž Jungle Beach = Hon Heo 

Věže Po Nagar na hoře Cu Cao 

Bahenní lázně Thap Ba 

 

Mui Ne – pláž dlouhá 12 km, kiteboarding a vodní sporty. 

 - na severním konci barevné duny. 

 

Vung Tau – plážové středisko kousek od Ho Chi Minh City. Surfování. 

 

Dalat – horské středisko, kolem hodně zemědělství a květinářství 

 - francouzská čtvrť, katedrála, tržnice, zubačka 

 - místní víno 

- hory Liang Biang – na 1,5 dne 

Vodopády kolem Dalat – nejhezčí tygří Thac Hang Cop (14 km) 

 - Sloní vodopád (30 km) - zdarma 

  

Cat Tien - národní park 
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Delta Mekongu – na 2 dny 

 Vinh Long – visutý most My Thuan přes Mekong, z Ho Chi Minh City 3 hodiny (70 000 VND). 

 Cai Be – plovoucí trh 2 hodiny od Ho Chi Minh City. 

 My Tho – vstupní brána do delty, tržiště. 

 Can Tho – 4 až 5 hodin od Ho Chi Minh City (75 000 VND), dva trhy na vodě, nejlepší ráno. 

 

Tunely Cu Chi – z války podzemní chodby, stísněné, vlhké. 

 

Tay Ninh – centrum náboženství kaodaismu. 

 

Con Dao – ostrov 100 km od pobřeží, letadlem z SGN. 

 - bývalé vězení 

 - výborné šnorchlování 

 - kapustňáci a karety 

 

Ha Tien – u Ho Chi Minh City u Kambodže. 

 Jeskyně Thach Dong – netopýři 

 Vyhlídky na rýžová pole 

 

Phu Quoc – ostrov s plážemi s bílým pískem 

- údajně srovnatelný s Thajskem 

- sezóna prosinec až březen 

- šnorchlovací výlety 

- přístupné buď lodí z Ha Tien (1,5 hod., 180 000 - 250 000 VND) nebo z Rach Gia (2,5 hod., 

295 000 - 378 000 VND), nebo letadlem z SGN. 


