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5 DAYS NORTHERN HIGHLIGHT OF VIETNAM
ITINERARY :
Day 1 : Bandara Hanoi (D)
Setibanya di Bandara Noi Bai, anda akan dijemput oleh
perwakilan kami untuk check in hotel. Sorenya, kita akan
mengunjungi Danau Hoan Kiem dan Kuil Ngoc Son yang
berlokasi di sebuah pulau kecil di danau. Danau Hoan Kiem
merupakan titik pusat dari Hanoi dan merupakan rumah bagi
spesies kura-kura raksasa yang langka. Temukan seni
tradisional vietnam dari pertunjukan boneka air serta cerita
rakyat Vietnam melalui pertunjukan boneka yang menarik di
Thang Long Teater. Waktu bebas, silahkan berbelanja atau
berjalan-jalan sendiri di Old Quarter.
Day 2 : Hanoi – Halong Bay (B/L/D)
Setelah sarapan, kita akan melakukan city tour yang dimulai
dengan komplek Ho Chi Minh yang akan menampilkan
kehidupan di Ho Chi Minh, para pendiri bangsa. Di
kompleknya, kita akan mengunjungi Makam Ho Chi Minh,
dimana terdapat tubuh dari para pendiri bangsa yang
diawetkan (tutup pada hari senin, jumat, dan Oktober –
November), dilanjutkan dengan Istana Presiden Kolonial,
yang mulanya kantor gubernur Perancis dan merupakan
contoh yang baik dari arsitektur Perancis di Hanoi, dan rumah
bergaya pedesaan Ho Chi Minh. Lalu melihat-lihat ikon dari
Hanoi yaitu “One pilar Pagoda” yang dibagun pada abad 11
dan didedikasikan kepada avalokiteshvara. Lanjut ke Kuil
Literatur, yang terkenal sebagai universitas pertama di
Vietnam, yang dibangun pada tahun 1070 oleh Dinasti Ly
untuk menghormati Confucius, pelajar vietnam yang bijak dan
luar biasa. Makan siang di restoran lokal. Sorenya, menuju ke
Halong Bay untuk check in hotel.
Day 3 : Halong - Hanoi (B/L/D)
Setelah sarapan, sekitar jam 6 – 7 pagi berangkat ke pelabuhan
untuk menaiki Kapal Pesiar dan menjelajahi Halong bay
yang legendaris. Kapal akan berhenti di Pulau Dau Go untuk
mengunjungi Goa Thien Cung dan Goa Dau Go.
Paket termasuk :
 4 malam menginap di hotel.
 Guide Bahasa/English
 Makanan sesuai dengan itinerary
 Tiket masuk sesuai dengan itinerary, Air minum
mineral.
 Transportation
Period High Season : Feb 2018, June 2018, Dec 2018

Melanjutkan perjalanan sementara anda menikmati makan
siang Seafood yang segar. Kembali ke pelabuhan, dan
berkendara kembali ke Hanoi. Sorenya shopping di Hanoi Old
Quarter.
Day 4 : Hanoi – Ninh Binh (B/L/D)
Pilihan 1 : Full day Tam Coc & Bich Dong
Setelah sarapan, transfer ke propinsi Ningbinh. Tam Coc –
Bich Dong adalah tujuan turis yang populer, dekat dengan
kota Ninhbinh di sebelah utara Vietnam. Disepanjang sungai
Hoang Long, tebing batu kapur yang luas menjulang keluar
dari sawah membuat Tam Coc entah bagaimana mirip dengan
halong bay. Perjalanan sungai ke Tam Coc, melalui tiga gua
Tam Coc yang begitu indah bagi para pemburu foto, terutama
ketika musim padi tiba. Sebelah Tam Coc adalah Hoa Lu,
peninggalan ibukota kuno Vietnam selama abad ke-10. Sisasisa dari ibu kota ini adalah kuil-kuil yang didedikasikan untuk
dua pahlawan: Raja Dinh dan Raja Leh yang merupakan
pendiri Hoa Lu sebagai benteng.
Pilihan 2 : Full day Trang An
Setelah sarapan, transfer ke propinsi Ningbinh. Anda akan tiba
di sebuah kompleks buddhis bernama Bai Dinh, yang terbesar
di Vietnam, yang terdiri dari pagoda lama dan serangkaian
pagoda yang baru dibangun di distrik Gia Vien, yang
menawarkan ratusan patung dan berbagai karya arsitektur.
Dilanjutkan dengan mengunjungi kompleks Eco-tourism di
mana perjalanan mwnggunakan perahu dan membawa anda
melalui pemandangan pegunungan, ladang, dan sungai yang
indah ke serangkaian gua termasuk Gua Sang, Gua Toi, Gua
Ba Giot, Nau Ruou. Makan siang di restoran Anh Dung
dengan spesialisasi lokal seperti daging kambing, babi dan
nasi renyah berkerak.
Kembali ke Hanoi dan makan malam di restoran lokal.
Day 5 : Bandara Hanoi (B)
Setelah sarapan, check out hotel. Kemudian anda akan di antar
ke bandara untuk keberangkatan anda kembali ke kota anda.
Paket tidak termasuk :
 Tiket pesawat pp
 Tips guide Rp. 375.000/ pax
 Optional Tour

Tour Fare (Rupiah / Pax)
Type of Package
Superior (3*)
Premium (4*)
Deluxe (5*)

Hotel / Similar
Hanoi : Larosa / Adamas
Ha Long : New Star / Crown Ha Long
Hanoi : La Casa / Chalcedony
Ha Long : Asean Ha Long / Star city
Hanoi : Nikko / Sheraton
Ha Long : Muong Thanh QN /Wyndham Ha Long

Adult
3.630.000
4.065.000
5.460.000

