Nha Trang Vietnam
به بازدید ویتنام .این ممکن Vietnam visa on arrivalبه پایتخت ساحل ویتنام استقبال هنگامی که شما با استفاده از
که  NhaTrangاما وجود دارد چیزی در مورد  HoiAnیا تاریخی جواهر مانند  MuiNeاست یک افسونگر مانند
فقط آنها را نگه می دارد به آینده را برای بیشتر .برای بیشتر این ساحل زیبا است ,بهترین کشش شهری از شن و ماسه
در کشور ,در حالی که جزایر دور از ساحل اضافه کردن به نظر می رسد ,پیشنهاد سفرهای قایق منحط در اب و برخی
.از بهترین غواصی ویتنام در زیر
تنظیمات خیره کننده است ,با قوی کوه بلندی در پشت شهرستان و ساحل گسترده کشش به فاصله ,واترز فیروزه ای خال
خال با جزایر کوچک .ساحلی قبل بزرگ در سال های اخیر داده است ,با پارک ها و باغ مجسمه سازی در امتداد
ساحلی گسترش ,اگر چه در شب هنوز هم به یک دو سیرک با رانندگان موتور دو برابر شدن به عنوان پااندازها و
.فروشندگان تبدیل ,و هوکر خلبان ازجان گذشته ژاپنی امیدوار به از بین بردن توریستی مست دونگ باقی مانده خود را
نهاترنگ یک مطالعه در تضاد است ,به عنوان شهرستان اصلی است که هنوز هم یک نهاد ویتنامی شلوغ ,وزوز همراه
بی اعتنا به جمعیت توریستی پوشش ساحل .بغل کردن ساحل برای چند بلوک یک تفریحگاه بین المللی به طور کامل
تکامل یافته است ,کامل با هتل های لوکس ,فروشگاه سوغات ,رستوران شیک و میله پیچیده .این بخش از شهر ,کامل با
یک هتل شرایتون به تازگی ساخته شده و هتل نووتل ,می تواند در هر نقطه از جهان باشد ,اما موسیقی متن فیلم ثابت از
.رانندگان خی ام به زودی شما را به واقعیت ویتنامی
این نه تنها سواحل سعادتمند و خط ساحلی با شکوه است که تعریف نهاترنگ .همچنین برخی از بهترین ناهار خوری
فراتر از هانوی و سایگون ,با یک کشور از دریا و مجموعه ای از طعم های بین المللی .به عنوان رستوران ها باد
کردن ,شب زنده داری قامه تا ,به عنوان مارترنگ یک شهر حزب در قلب است ,مانند هر توچال خود احترام باید .را
.فراموش کرده ام کفا از پایتخت; مردم بازی در اواخر این شهر
اگر کوکتل و اکشن تسکین فعالیت در پیشنهاد فراتر از واترز .سعی کنید یک درمان اسپا قدیمی مدرسه با مراجعه به
,حمام گل و یا کشف برج چند صد ساله هنوز در مرکز شهر ایستاده .و یا پرتاب فرهنگ به باد و تجربه وینپیرل زمین
 Vietnam visa .است چیزی برای همه با . NhaTrangتالش ناتاترنگ در دیزنی لندلس
این بخش از کشور دارای محیط زیست بسیار خود را دارد و باران تمایل به از اکتبر تا دسامبر است ,زمان بهترین
اجتناب شود اگر شما به چرت زدن در ساحل و یا غواصی در شفاف اب
?چه کاری انجام دهید
نهاترنگ دارای مایل و مایل از سواحل زیبا ,جزایر متعدد و صخره های مرجانی .گردشگری خواهد شد ماراترنگ به
عنوان بهترین مکان برای شنا مراجعه ,غواصی و غواصی .عالوه بر این ,مسافر ممکن است به نها ترانگ فقط برای
روز خود را استراحت در ساحل است ,گرفتن در اطراف در راه رفتن و یا دوچرخه سواری و تجربه رستوران های
محلی ,بارها و شب زنده داری .با این حال ,بسیاری از جاذبه های این نزدیکی هست از جمله مرکز بهار تاباندن لیزر با
.گرم وجود دارد ,برج پو نگار چم و موسسه اقیانوس شناسی
?هنگامی که به
بطور کلی ,بهترین زمان برای بازدید ºC.است که در تمام طول سال گرم با درجه حرارت متوسط NhaTrang 23
.نها ترانگ از ژانویه تا اکتبر .ماه های مرطوب نوامبر و دسامبر ,اما باران معموال تنها در شب و یا در صبح می افتد
!نکات سفر
در ساحل ,فروشندگان فروش همه چیز را که شما ممکن است مانند غذاهای دریایی نیاز ,میوه ,نوشیدنی ها ,کتاب .اگر
شما بدون هیچ زحمتی ناخوشایند خرید نه فقط می گویند و لطفا هنگام انتخاب اپراتور غواصی یا اپراتور قایق به عنوان
برخی از شرکت ها استفاده از تجهیزات بیش از حد قدیمی است که سازگار با محیط زیست به اکوسیستم دریایی
.مراقبت

