Podnikatelská mise SD ČR 2017
Singapur a Jižní Vietnam

1. - 11. března 2017

Doprava:
Budeme cestovat renomovanou společností Emirates přes Dubaj s jediným přestupem.
Z Prahy jsou nasazovány dvoupatrové stroje Airbus A-380.
Vnitřní spoj mezi Singapurem a Saigonem bude leteckou společností Jetstar Pacific.
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SINGAPORE

Singapur je svého druhu unikátem mezi asijskými
destinacemi. Netvoří jej pouze 1 ostrov, ale kromě
hlavního ostrova dalších 63 ostrůvků. Během pouhých
150 let se Singapur stal významným centrem obchodu
a průmyslu, zároveň patří mezi nejrušnější přístavy
světa. Dynamické město plné barev a kontrastů láká
mnoha atrakcemi: kultura, umění, architektura,
proslavená nákupní ulice Orchard Road, zábavní
podniky, bezkonkurenční zoologická zahrada a mnohé
další. Velmi kuriózní je Singapur svými neustálými
zákazy. Velmi proslavený je například zákaz dovozu žvýkaček.
Měna: singapurský dolar.

VIETNAM

Vietnam je zemí bývalé Indočíny, nabízející turistům
nejen bohatou historii ovlivněnou mocnými
kulturami jihovýchodní Asie a zároveň odedávna
silným čínským vlivem. Mísí se zde francouzská
tradice s doteky orientu a vlivy komunismu. Přes
krvavou minulost, se země rychle vzpamatovala a
začala se otevírat turistům. Návštěvníky pohltí nejen
nádhernými scenériemi a pestrou přírodou (rýžová
políčka, pláže bílého písku, tyrkysové moře, horské
hřbety s bujnou vegetací), ale také specifickou
kulturou, zvyky a výbornou kuchyní. Pravou
atmosféru dokreslují také zdejší rušná velkoměsta.
Vietnam leží v jižní Asii, na severu sousedí s Čínou
a na západě s Laosem a Kambodžou, jižní a
východní hranici tvoří pobřeží Jihočínského moře. Vietnam zaujímá rozlohu 329 566 km².
Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno “S”. Na severu se nachází delta Rudé řeky

a na jihu delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí. Na severozápadě se
nachází pohoří Hoang Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3
143 metrů. Střední část Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří.
Délka pobřeží je úctyhodných 3 444 km – a to nepočítáme ostrovy. Bez zajímavosti není,
že v nejužším místě měří Vietnam na šířku pouhých 50 km. Nebezpečí mohou na jihu
představovat záplavy a povodně (zejména v deltě Mekongu) a sezónní tajfuny, které se
vyskytují hlavně na severu země, ale často zasahují i střední Vietnam.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZEMI
Oficiální název: Vietnamská socialistická republika
(Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam)
Státní zřízení:

republika s politickým systémem vlády jedné strany. Vedoucí úlohu má
Komunistická strana Vietnamu. Jiné politické strany v zemi oficiálně
neexistují

Rozloha:

331 211 km²

Počet obyvatel:

85 milionů

Složení obyvatelstva:

80 % Vietnamci, 20 % jiná etnika

Hlavní město:

Hanoj

Administrativní dělení: 58 provincií
Úřední jazyk:

vietnamština

Místní měna:

Vietnamský dong (VND), bez dalšího členění,
(cca 19.000,- VND = 1,- USD)

Místní čas:

SEČ + 6 hodin (při letním času + 5 hodin)

Elektřina:

220 V, adaptér není nutný

Náboženství:

buddhisté – 50 %, katolíci – 10 %

Průmysl:

rybolov, těžba ropy, fosfátů a solí, hutnictví, strojírenství,
elektrotechnický průmysl, textilní a potravinářský

Zemědělství:

rýže, kukuřice, batáty, maniok, ovoce, zelenina, cukrová třtina,

káva

Program Podnikatelské mise:

Den 1, středa 1. března 2017
Sraz všech účastníků Podnikatelské mise je na ruzyňském letišti v terminálu číslo 1 ve 13,00
hodin. Odbavení k letu Emirates do Singapuru a následný pobyt v salonku VIP před
odletem. Občerstvení. Na palubě se podává večeře.

Den 2, čtvrtek 2.března 2017
V odpoledních hodinách místního času (časový posun je +6 hodin oproti Praze) přistání na
mezinárodním letišti v Singapuru, transfer do centra města, ubytování v hotelu The
Fullerton Singapore*****, večeře, nocleh.

Den 3, pátek 3. března 2017
Po snídani v hotelu odjezd k odbornému programu - návštěva singapurského metra, které
je považováno za nejluxusnější a nejmodernější na světě.
Pauza na oběd.
Po obědě pokračování odborného programu – návštěva systému městské hromadné
dopravy – autobusy, jež jsou příkladem dopravy v asijských městech.

Večeře a nocleh v hotelu.

Den 4, sobota 4. března 2017
Po snídani odjezd k polodenní okružní jízdě po Singapuru, během kteréž uvidíte vše
významné v tomto městě ,začínající ve čtvrti Singapore River, která byla v minulosti jedním
z nejrušnějších center města. Při ústí řeky stojí Merlion, symbol turistiky a nejvíce
fotografovaná socha, jež je z poloviny lev a z poloviny ryba chrlící proudy vody. Cesta dále
pokračuje do míst, kde Sir Stamfort Raffles poprvé vystoupil, když připlul k ostrovu. Odtud
se nalodíte na známé Bum Boat, které byly tradičním přepravním prostředkem veškerého
nákladu a zároveň se stávaly plujícími obchody. Po skončení plavby navštívíte národní park
orchidejí, který patří k jedněm z nejkrásnějších parků v Singapuru, jež se rozprostírá na 52
hektarech. Po obědě v místní restauraci odjezd na ostrov Santosa, jež měl v minulosti
strategický význam – chránil vjezd do přístavu, od 70. let 20. století se ostrov změnil na
turistickou atrakci plnou zábavních parků a plážových center s nádhernými plážemi. Na
ostrov se dostanete lanovkou, která Vám nabídne fascinující výhled na ostrov, ze 70%
pokrytý deštným pralesem, kde žije spousta původních druhů zvířat. Po příjezdu na ostrov
navštívíte místní S.E.A. Aquarium, kde uvidíte rozmanité druhy více než 800 živočichů
podmořského světa. Dále projdete tunelem, kde nad Vámi budou plavat téměř všechny
druhy ryb a kde můžete spatřit některého z 200 místních žraloků. Prohlídku města zakončíte
podívanou na zvukovou a vizuální show Songs of the Sea. Večeře v místní restauraci, návrat
o hotelu ve večerních hodinách. Nocleh v hotelu.

Den 5. neděle, 5. března 2017
Po snídani odjezd z hotelu na mezinárodní letiště k letu do Ho-Chi-Minh, (Saigonu).
Přílet v odpoledních hodinách a transfer do hotelu Renaissance River Side***** v centu
města, ubytování, večeře a nocleh.

Den 6, pondělí 6. března 2017
Celodenní výlet do oblasti tunelů Cu Chi, které se nevalně proslavily během americké války.
Návštěva hlavních tunelů a míst války. Oběd v místní restauraci.
Odpoledne pojedeme zpět do Saigonu k okružní jízdě. Uvidíte Palác Sjednocení, Muzeum
války, bývalé velvyslanectví USA, koloniální Saigon, francouzskou čtvrť, slavnou budovu
pošty atd.
Večeře v místní restauraci a nocleh v hotelu.

Den 7, úterý 7. března 2017
Celodenní odborný program v Saigonu. Vlaková doprava ve Vietnamu, návštěva hlavního
nádraží s možností návštěvy depa a zázemí.
Večeře ve městě, nocleh v hotelu.

Den 8, středa 8. března 2017
Po snídani celodenní výlet do delty řeky Mekong.

Den 9, 9. března 2017
Odborný program v Saigonu – návštěva firmy, která se zabývá dálkovou autobusovou
dopravou po Vietnamu.

Den 10, 10. března 2017
Snídaně v hotelu, check out ve 12h a volno v centru města. V pozdních odpoledních
hodinách transfer na letiště a odlet přes Dubaj do Prahy.

Den 11, 11. března 2017
V odpoledních hodinách přílet na ruzyňské letiště v Praze, terminál číslo 1.

Cena za 1 osobu ubytovanou ve dvoulůžkovém pokoji je 99.250,- Kč, příplatek za
jednolůžkový pokoj je 24.780,- Kč včetně všech výše uvedených služeb a
zpáteční letenky v ekonomické třídě, doprovodu česky mluvícího průvodce a
odborného místního průvodce v Singapuru a ve Vietnamu.
V ceně není promítnut poplatek za vydání vietnamského víza, neboť pro rok 2017 ještě
není znám. Cena za vízum bude přičtena k poslednímu doplatku. Se Singapurem má ČR
bezvízový styk.
Minimální počet účastníků je 16 platících osob.

