Indochina e Vietname
Você sonha em explorar a Indochina, sua cultura e campos de golfe individualmente
sem sacrificar a Gestão Turística especializada e organização? Lendária Indochinaisso significa paisagens de contos de fadas, cultura do Extremo Oriente, templos
encantados, um estilo de vida exótico, comida autêntica e uma riqueza de novas
impressões.
Vários campos de golfe foram construídos no Camboja, Vietnã e Laos nos últimos
anos. Estão maravilhosamente embutidos nas paisagens encantadoras. Jogar golfe
nos clubes coloniais de Dalat, e Saigão, nas instalações mais modernas nas praias
de Hoi an ou Phan Thiet. Também perto dos templos de Angkor Wat e perto da
cidade Património Mundial de Luang Prabang pode ser derrubado. A Indochina é
ideal para combinar uma viagem de golfe com férias culturais e de praia. Você
mesmo projecta a sua jornada de sonho! Você nos diz O que você imagina, nós
organizamos os detalhes com base em nossos 15 anos de experiência na
Indochina. Seu itinerário individual com guia turístico especialista, Vietnã Visto na
chegada após a entrada e o próprio motorista, acomodação adequada e todas as
transferências. Assim, as férias já podem começar com o planejamento!
Foi fundada em 1917 nas terras altas de LangBiang, que foi descoberta em 1893
pelo pesquisador francês Alexandre Yersin. A área de LangBiang é de 300 km da
cidade de Ho Chi Minh. A cidade é muito verde, e as colinas circundantes são
cobertas por densas florestas de pinheiros e abetos. Todas as plantas e frutos
europeus podem ser cultivados aqui. Dalat, famoso por seu clima agradável e frio,
sua beleza natural, villas e Bungalows Franceses, hotéis renovados e o
recentemente criado campo de golfe, tornou-se um dos pontos mais populares de
atração para turistas locais e estrangeiros. As temperaturas no verão não são
superiores a 22 graus C.
BUON ME THUOT
Esta cidade está localizada diretamente nas Highlands 500 metros acima do nível
do mar. É a capital da província de DaLak. Com 75.000 habitantes, BuonMeThuot é
o centro da minoria Rade. É a região montanhosa mais civilizada e povoada.
Costumavam caçar lá. Durante a guerra havia uma importante base Americana.
Hoje a área é conhecida por sua Flora e Fauna. O café é particularmente bom aqui.
Além da Rade, há muitos outros grupos étnicos que vivem nesta área, como os
m'Nong, os Bahnars, os Sedang..entre outros Os viajantes têm a oportunidade de
cavalgar sobre elefantes através da selva.
PLEIKU
A cidade com o belo abeto e pinhal e as fazendas de pimenta tornaram-se
conhecidas pela guerra. Está originalmente em território vulcânico. O solo é
vermelho e é adequado para o cultivo de gum trees e café. Pleiku tem cerca de
45.000 habitantes com um grande número de diferentes grupos étnicos. Passeios
de elefante e caminhadas são as atividades mais populares para os turistas. O
vinho cultivado aqui oferece ao viajante novas experiências de sabor.
KONTUM
tem a área 10. 000km2 e 300 000 habitantes. KonTum foi um campo de batalha
sangrento durante a guerra do Vietnã, com muitos nomes famosos como DakTo,
TanCanh, PhuongHoang, TuMoRong, Charlie... A paisagem de KonTum é

particularmente intocada. Se você quer voltar para a natureza, vale a pena
recomendar. Descubra a beleza de KonTum.
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