
 Wietnam to kraj, w którym można się zakochać pod wieloma względami. Przede wszystkim 

życzliwość ludzi jest tu bardzo zauważalna. Zróżnicowana kultura i przepiękne krajobrazy są 

powodami, aby móc się zainspirować. W tym poście znajdziesz odpowiednie informacje, aby 

spokojnie móc odwiedzić to fascynujące miejsce. 

Niezbędne dokumenty do Wietnamu 
• wiza - Aby wyjechać do Wietnamu potrzebujesz wizy turystycznej lub biznesowej. Już teraz 

możesz złożyć wniosek o wizę do Wietnamu online: 

http://serwiswizowy.com/kraje/wietnam/ 

• paszport - ważny nie krócej niż 6 miesięcy 

• potwierdzenie biletu lotniczego 

• wypełniony i podpisany wniosek wizowy 

• 1 fotografia kolorowa 

• opłata konsularna 

• promesa wizowa 

Jak dostać się do Wietnamu? 
samolot : są bezpośrednie loty z Polski do Wietnamu, ale niestety rzadko. Ze względu na 

częstotliwość lotów najlepszymi lotniskami docelowymi są: 

• do Hanoi (lotnisko Noi Bai, HAN) - północ,  

• Da Nang (Da Nang, DND) - środek,  

• Ho Chi Minha (Tai Son Nhat, SGN) - południe 

Kiedy jechać? 
Północ : Od listopada do kwietnia jest chłodno. Temperatura w styczniu moze spaść nawet do 10 

stopni Celsjusza. choć przez dużą wilgotność może być odczuwalna niższa. Natomiast od maja do 

października jest ciepło. W czerwcu jest najcieplej; wtedy temperatura sięga powyżej 30 stopni 

Celsjusza. Właśnie w tym okresie często zdarzają się burze i ulewy, a nawet tajfuny. Wilgotność 

powietrza wtedy potrafi sięgać 90%. Najlepsza pora na odwiedzenie takich miast jak Sapa, Zatoka Ha 

Long czy Hanoi to od połowy września do połowy grudnia. 

Południe : Tu zdecydowanie panuje klimat tropikalny. Przez cały rok jest bardzo ciepło i wilgotno. 

Najchłodniej jest w grudniu (ok 22 stopni Celsjusza). Natomiast najcieplej jest od maja do czerwca 

(ok 30 stopni Celsjusza). Pora sucha trwa od grudnia do kwietnia. wilgotność ok 50%. Pora 

deszczowa trwa od maja do listopada. Wtedy opady deszczu są bardzo duże. mogą zdarzać się nawet 

codziennie. W porze deszczowej temperatury mogą sięgać nawet 40 stopni Celsjusza, a potęguje to 

duszność. Jeśli naszym celem wyprawy są takie miasta jak Sajgon, Delta Mekongu czy Mui Ne, 

najlepiej odwiedzić je w porze od grudnia do kwietnia. 

  

Poruszanie się po Wietnamie 
W tym kraju najlepiej jest poruszać się jednośladami. Wypożyczenie ich jest łatwo dotępne i 

niedrogie, a co najważniejsze - nie potrzebujesz mieć do tego prawa jazdy! Inną alternatywą są 

autobusy, które mają zazwyczaj 2 pory odjazdów. Poranną (między 6 a 9) oraz wieczorną (między 18 

a 21). Najczęściej istnieje możliwość "zamówienia przejazdu". Hotel lub biuro spyta o wasz aktualny 

adres i o godzinę podaną na bilecie i tym sposobem autobus przyjedzie. Natomiast przedostawanie 

się pomiędzy większymi miastami z dworców nie stanowi większego problemu, gdyż autobusy 

kursują często (od 4 rano do 20 wieczorem). Bilety można kupić na dworcu w kasie lub w autobusie u 

http://serwiswizowy.com/kraje/wietnam/


kierowcy. Każdy autobus ma tabliczkę z napisem skąd i dokąd jedzie. Ceny biletów zależą od klasy 

autobusów. Tu je przedstawiamy: 

• nocny, sypialny autokar z Hanoi do Sapy – ok. 12 – 14 USD 

• lokalny bus z Ha Giang do Don Vang lub z Mea Vac do Ha Giang: 100 000 dongów – ok. 16 zł 

za 5-6 godzin jazdy przez góry 

• autokar z Ha Giang do Hajfong (Haiphong) w pobliże wyspy Cat Ba: 250 000 dongów (ok. 40 

zł) – autokar sypialny, ok. 9 godzin jazdy 

• szybki prom z Hajfong do Cat Ba: ok. 180 000 dongów 

• bezpośredni bus z Sapa do Ha Giang: ok. 300 000 dongów – ok. 50 zł (w zależności od 

umiejętności targowania), cenę można łatwo zmniejszyć o połowę jadąc lokalnym busem z 

Sapy do Lao Cai i z Lao Cai do Ha Giang 

Przydatne informacje  
• waluta - dong wietnamski 

• targuj się - w Wietnamie to ile zapłacisz za produkt dużo zależy od tego, jak wytargujesz cenę 

• uśmiechaj się - tamtejsi obywatele są bardzo życzliwi i uśmiechnięci. Wiele mozesz zyskać 

załatwiając coś z uśmiechem na twarzy 

• nocleg - ceny za nocleg w Wietnamie są naprawdę bardzo niskie. W bardzo dobrych 

warunkach ulokujesz się juz za ok 35 zł. 

• bilety - warto kupować bezpośrednio u kierowców zamiast przez biuro czy hotele, gdyż 

można sporo zaoszczędzić 

Jedzenie 
Kuchnia Wietnamska pomimo iż jest bardzo specyficzna, nie bez powodu utrzymuje się na 

najwyższych miejscach jeśli chodzi o Azję. Ciekawe smaki i nietypowe produkty dla nas - 

europejczyków - na pewno są wciąż nieodkrytym źródłem inspiracji kulinarnych. Jeśli więc masz 

zamiar odwiedzić ten piękny kraj, nie zapomnij o nich. Dzięki kuchni tak naprawdę poczujesz 

tamtejszy świat i doznasz niezapomnianych doświadczeń. W północnej części kraju, dzięki wpływom 

sąsiednich Chin, kuchnia jest bardziej pikantna i wyrazista. W tamtych rejonach ludność używa 

chociażby większej ilości sosu sojowego niż w innych częściach, gdzie sos rybny jest bardziej 

powszechny. Inne typowe składniki kuchni wietnamskiej to czarny pieprz, chili, mleko kokosowe, 

limonki, trawa cytrynowa, tamarynda i cukier trzcinowy, uzupełnione szparagami i ziemniakami. 

Metody gotowania różnią się w zależności od rejonu. Na południu kuchnia jest nieco słodsza i 

delikatniejsza. W miastach takich jak Sajgon czy Mui Ne w powietrzu możecie poczuć zapachy 

świeżej bazylii, kolendry czy cynamonu. Natomiast smażenie przy użyciu woka i pałeczek jest 

powszechne praktycznie w całym Wietnamie. Ku zaskoczeniu tamtejsza kuchnia wiele czerpie także z 

europejskich inspiracji, które można znaleźć w wietnamskich potrawach, w tym sosach, mięsie, 

zimnej pieczonej wieprzowinie, pasztetach i bagietkach. Natomiast w niektórych częściach kraju 

nadal istnieje duże zaopatrzenie w egzotyczne mięso, takie jak pies, żółw i wąż. Tu kilka propozycji 

dań, których warto spróbować : 

 

 

 

• Banh Mi Thit - wietnamska bagietka nadziewana różnymi składnikami np: szynką, serem, 

sardynkami z puszki, wietnamską kiełbasą i marynowaną marchewką.  



  

• Che - Na deser wypróbuj Che,  czyli pudding z lepkiego ryżu i fasoli.  

  

• Goi Cuon - Słynne wietnamskie "bułki letnie", czyli krewetki lub wieprzowina (czasem obie) z 

ziołami, zwinięte w papier ryżowy i podawane na zimno z sosem orzechowym.  

  

• Pho - to wietnamska zupa z makaronem, zwykle podawana z wołowiną lub kurczakiem. Zupa 

zawiera makaron zrobiony z ryżu i często podaje się go z wietnamską bazylią, liśćmi mięty, 

limonką i kiełkami fasoli 

  

• Ca Phe Trung - Jest to wietnamska kawa. W jej skład wchodzą utarte świeże kurze jaja w 

formie pianki, skondensowane mleko i kawa. Podaje się ją na gorąco lub na zimno.  

  

• Bún chả - Pochodzące z Hanoi grillowane klopsiki i boczek, podawane w towarzystwie 

podgrzanego sosu rybnego, plasterków marchwi, zielonej papai, makaronu ryżowego bun i 

zieleniny. Bardzo smaczne i sycące danie dostępne w ulicznych restauracjach. 

Co warto zobaczyć? 
Na północy najczęściej wybieraną atrakcją jest oczywiście przepiękna i niezwykle malownicza Zatoka 

Ha Long Bay, która jest odnogą Zatoki Tonkińskiej i leży w pobliżu miasta Ha Long oraz wyspa Cat Ba. 

Zajmuje ona powierzchnię niemal 1500 km kwadratowych, a na niej leży aż 1900 skalistych wysp i 

wysepek rozsianych po tym obszarze. Stamtąd można wyruszyć w rejony pięknych gór Sapa i tam 

również spędzić czas relaksując się lub poznać kulturę tamtejszej ludności, gdzie są one miejscem 

zamieszkania dla wielu mniejszości etnicznych. W północnych rejonach można również zwiedzić 

miasto Hanoi gdzie są takie miejsca jak mauzoleum z pałacem prezydenckim oraz Świątynię 

Literatury. Równie ciekawym miejscem jest Trang An Grottoes , gdzie możecie się wybrać na spływ 

łodzią i podziwiać widoki ryżowych pól oraz co jakiś czas zobaczyć od środka groty, przez które się 

przepływa.  

W środkowym Wietnamie warto odwiedzić miasto Hue, które niegdyś było Stolicą Wietnamu. 

Atrakcje jakie oferuje nam to miejsce są bardzo ciekawe i warte uwagi. Przede wszystkim Cytadela 

ze słynnym zakazanym miastem, niedaleko ruiny Świątyń w My Son, cesarskie grobowce oraz 

historia Kazimierza Kwiatkowskiego,któremu ta część Wietnamu zawdzięcza bardzo dużo. No i nie 

można zapomnieć o przepięknych plażach, które też warto odwiedzić i się ochłodzić przy wodach 

Morza Południowochińskiego. 

Południowy Wietnam też ma wiele do zaoferowania. Pływający targ Can Tho, czyli nisko osadzone 

barki pełne owoców i warzyw naprawdę robią wrażenie pod względem wizualnym, jak i kulturowym. 

Miasteczko Hoi An to miejsce gdzie możesz zobaczyć przepiękne kolorowe kamieniczki, most 

japoński zajrzeć do garokuchni i skosztować pysznego jedzenia, przejść się wieczorem na klimatyczny 

spacer po uliczkach przystrojonych lampionami i w ten sposób spędzić czas. W tej części kraju 

oczywiście nie można zapomnieć o dawnej stolicy południowego Wietnamu, czyli Sajgonie. Tam 

warto zobaczyć budynek poczty z ogromnym obrazem Ho Chi Minh'a, pagodę Jadeitowego Cesarza, 



czyli chińsko- wietnamska pagoda z niesamowitym, trochę mrocznym klimatem, gmach opery oraz 

muzeum pozostałości wojennych.  

W tym kraju na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Klimat tej wspanialej kultury oraz malownicze 

widoki na pewno pozostaną w pamięci na długo i stworzą przepiękne wspomnienia. Jeśli chcesz się 

wbrać i doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze, swój pierwszy krok wykonaj tu: 

http://serwiswizowy.com/kraje/wietnam. 

http://serwiswizowy.com/kraje/wietnam
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