
Kambodža a Vietnam:
perly juhovýchodnej Ázie
Tieto dve krajiny zapĺňali v minulom storočí 
stránky svetových novín – a väčšinou to ne-
boli správy a reportáže o turistických atrak-
ciách. Našťastie „zlé“ časy sa už dávnejšie 
skončili, a  keď sa dnes píše o  Vietname 
a Kambodži, tak ako o krajinách prírodných 
krás, historických architektonických pokla-
dov a prívetivých a pohostinných ľudí.

OČARUJÚCA KAMBODŽA 
Nezačneme tentoraz Vietnamom, ale Kam-
bodžou. Krajina, ktorá má krvavú históriu, ale 
voľakedy bola centrom veľkolepej khmérskej 
ríše a jej kultúry a chodí sa sem kvôli jednej 
z  najmajestátnejších pamiatok sveta. Stre-
disko Khmérov, úžasný chrámový komplex 
Angkor zaberá uprostred džungle úctyhod-
ných 81 štvorcových kilometrov. Komplex 
zahŕňa niekoľko rozdielnych chrámov vybu-
dovaných jednotlivými panovníkmi ríše, väč-
šine návštevníkov sa podarí pozrieť len ne-
patrnú časť. Kto bol niekedy pri egyptských 
pyramídach alebo Čínskom múre, hovorí, že 
Angor vyvoláva v  návštevníkoch podobné 
pocity majestátnosti. 

STRET KULTÚR VÝCHODU A ZÁPADU
Kým do Kambodže sa chodí najmä kvôli 
úžasným pamiatkam, Vietnam ponúka nao-
zaj celé priehrštie atrakcií a dôvodov, prečo 
cestovať do tohto kúta sveta. Rušné mestá, 
ktoré si zachovali ešte kúsok koloniálneho 

šmrncu, krásna tropická príroda, úžasná 
kuchyňa. Keď hovoríme o  mestách, máme 
na mysli najmä metropoly severnej a  južnej 
časti Hanoj a  Saigon, bývalé Hočiminovo 
mesto. V  Hanoji si možno prezrieť Chrám 
literatúry,  Starú štvrť, Hočiminovo mauzóle-
um, miesto posledného odpočinku vietnam-
ského veľkého otca alebo strýčka Ho, Ho-
čiminov dom, jeho múzeum a Jednostĺpovú 
pagodu.  Mesto so starobylými ulicami a 
koloniálnymi štvrťami, zatienenými bulvármi, 
plné parkov a usmiatych ľudí. 
V  Saigone, kultúrnom, vzdelanostnom, ob-
chodnom a turistickom centre a najväčšom 
meste Vietnamu, sa zase stretáva kultúra vý-
chodu a západu. Tu treba navštíviť tunely Cu 
Či, ktoré tvorili dôležitú základňu počas ame-
rickej vojny, najmä vďaka svojej strategickej 
polohe. Vietkong ich postavil 200 kilometrov, 
spájali miesta velenia, nemocnice či továrne 
na zbrane a táto sieť nebola nikdy objavená. 
Samozrejme, Hanoj a Saigon, to sú aj nepre-
berné možnosti nákupov. Najlepšie tropické 
ovocie je zase v My Tho, o  ktorom sa ho-
vorí ako o  ryžovej sýpke Vietnamu. Tu mô-
žete ochutnať rambutany, mango, kokosové 
mlieko, ale aj durian, ktorý má exotický nielen 
vzhľad, ale aj „vôňu“. Čo sa týka atrakcií, kto-
ré vytvorila príroda, tou najväčšom je určite 
návšteva Dračej zátoky, Ha Long, zálivu, kto-
rý patrí do prírodného dedičstva UNESCO. 
Tisícky vápencových ostrovov tu vyrasta-

jú z morskej hladiny a  neexistuje jeden film 
o Vietname, kde by ste ich nevideli. Plaviť sa 
drevenými loďkami medzi ostrovčeky, jasky-
ne a kúpať sa tu patrí medzi zážitky, na ktoré 
sa nezabúda celý život. 

TiPy CK SATUR
Luxus v  Kambodži. V  blízkosti Angkoru 
sa nachádza mestečko Siem Reap. Mesto 
naplno ťaží z  jeho blízkosti a ponúka nao-
zaj kvalitné služby a vynikajúcu khmérsku 
kuchyňu. Nájdete tu všetko – od Hiltonu až 
po lokálne idylické hotelové oázy s tropickými 
záhradami a bazénmi. Centrum mestečka s 
reštauráciami je ako odkopírované z akejkoľ-
vek typickej dovolenkovej destinácie Európy. 
Filmárska destinácia. Vietnam a  Kam-
bodžu si obľúbili filmári. Dračiu zátoku si je 
možné pozrieť vo filme Indočína, kde excelo-
vala Catherine Denevue, a v kambodžskom 
chráme Ta Prohm sa natáčal film Lara Croft: 
Tomb Rider s Angelinou Jolie. Určite si ho vy-
brali aj preto, že ho obklopujú korene obrov-
ských figovníkov a gigantických popínavých 
rastlín. 
Obľúbené. Kambodžský Siem Reap a viet-
namský Hanoj sa stávajú „trendy“, v hodno-
tení portálu Tripadvisor sa zaradili do prvej 
desiatky najobľúbenejších svetových desti-
nácií a v Siem Reap sa nachádza aj tretí naj-
obľúbenejší hotel na svete podľa hodnotení 
tohto portálu. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

JUŽNÝ VIETNAM – S DEŤMI 
10-dňový poznávací zájazd 
4* hotel s raňajkami, 2x obed, transfery, 
vstupy, plavba po rieke, sprievodca 
Termín: 31. 3. – 9. 4. 
Cena: od 1 299 EUR

VIETNAM ZO SEVERU NA JUH
15-dňový poznávací zájazd 
3* hotel s raňajkami, 5x obed, večera, 
miestny prelet, transfery, vstupy, plavba, 
vlak, sprievodca 
Termín: 13. 3. – 27. 3.; 27. 11. – 11. 12. 
Cena: od 1 669 EUR

VIETNAM – KAMBODŽA
11-dňový poznávací zájazd 
3* hotel s raňajkami, 5x obed, večera, 
miestny prelet, transfery, vstupy, plavba, 
sprievodca 
Termín: 26. 2. – 8. 3.; 29. 10. – 8. 11. 
Cena: od 1 469 EUR


