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     ΒΙΕΤΝΑΜ – ΚΑΜΠΟΤΖΗ 
                         04-15/04/2020 

 12 ημέρες / 9 Διανυκτερεύσεις  
  Χο Τσι Μινχ (3Δ) – Ανόι (3Δ) – Χαλόνγκ (1Δ) – Σιέμ Ριπ (2Δ) 

  

  Αξέχαστη Περιήγηση 10 ημερών στη Νοτιοανατολική Ασία! 
 

 
ΗΜΕΡΑ 01: ΑΘΗΝΑ – ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (SAIGON)  
Αναχώρηση ώρα 17.00 από την Πάτρα προς το Ελ. Βενιζέλος, όπου θα πάρουμε την πτήση μας για τη Σαϊγκόν, 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Διανυκτέρευση στο Αεροπλάνο. 
 
ΗΜΕΡΑ 02: SAIGON ΑΦΙΞΗ  
Άφιξη στις 17.05 στο Αεροδρόμιο  Tan Son Nhat της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, Χο Τσι Μινχ – την οποία οι 
ντόπιοι συνεχίζουν να την αποκαλούν με το παλιό και γνωστότερο της όνομα, Σαϊγκόν. Εκεί  θα μας υποδεχτεί 
ο τοπικός ξεναγός και θα μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο μας. Η Σαϊγκόν - μια ζωντανή μητρόπολη, σφύζει από 
ενέργεια, δράση και κίνηση. Παντού μπορείς να αντιληφθείς την ανάμειξη της παραδοσιακής και σύγχρονης 
ζωής. Στον αναδυόμενο σύγχρονο ορίζοντα μπορεί κανείς να διακρίνει  αποικιακά κτίρια δίπλα σε 
παραδοσιακούς ναούς. Έξω στους δρόμους υπάρχει κόσμος παντού, ενώ στις ήσυχες αυλές των ναών, 
προσκυνητές προσεύχονται μέσα σε καπνούς θυμιαμάτων. Θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και 
θα μεταβιβαστούμε για το δείπνο μας σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση στη Σαϊγκόν. 
 
ΗΜΕΡΑ 03 : SAIGON - Ξενάγηση πόλης 
Μετά από ένα πρωινό στο ξενοδοχείο μας, θα απολαύσουμε μία ξενάγηση στους κύριους χώρους της 
Σαϊγκόν, συμπεριλαμβανομένου του Παλατιού της Επανένωσης (Reunification Palace), όπου ονομάστηκε 
αφότου το Νότιο Βιετνάμ τελικά υπέκυψε στα στρατεύματα του Βόρειου Βιετνάμ το 1975, και το Μουσείο 
Remnant όπου αποτυπώνονται πλήρως οι επιπτώσεις του Αμερικάνικου πολέμου στο Βιετνάμ μέσα από 
πλούσιο αρχειακό υλικό. Στο εσωτερικό υπάρχουν λεπτομερείς εκθέσεις φωτογραφίας, ενώ το εξωτερικό του  
είναι μια συλλογή από άρματα μάχης, αεροπλάνα και όπλα. Μια ισχυρή εμπειρία, αυτό το μουσείο σίγουρα 
θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το κτίριο της όπερας, το Δημαρχείο και το 
διάσημο κεντρικό ταχυδρομείο, με έντονες γαλλικές επιρροές. Δείπνο στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ: SAIGON - Δέλτα του Μεκόνγκ  
Μετά από το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρήσουμε για μία υπέροχη διαδρομή γεμάτη αξιοθέατα στο Δέλτα 
του Μεκόνγκ. Στο My Tho Θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να απολαύσουμε μία βόλτα στα νησάκια του 
Δέλτα, όπου θα περπατήσουμε και θα δοκιμάσουμε τα τροπικά φρούτα της περιοχής. Θα θαυμάσουμε την 
περιοχή και θα δούμε πως δουλεύουν οι ντόπιοι μελισσοκόμοι. Εκεί θα δοκιμάσουμε και Βιετναμέζικο τσάι 
με μέλι και λεμόνι. Τέλος, θα  Επισκεφθούμε μια οικογενειακή επιχείρηση που κάνει καραμέλες καρύδας. 
Πριν την επιστροφή στο My Tho, θα δούμε την 150 ετών Παγόδα Vinh Trang συνδιάζοντας Βιετναμέζικη και 
Γαλλική αρχιτεκτονική που αντανακλά τη θρησκεία και την ιστορία της περιοχής. Επιστροφή στη Σαϊγκόν για 
δείπνο στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ 05: SAIGON – Cu Chi Tunnel – ANOΪ  
Πρωινό στο Ξενοδοχέιο και στη συνέχεια, θα οδηγηθούμε στις σήραγγες Cu Chi - ένα απίστευτο υπόγειο 
δίκτυο σηράγγων κατασκευασμένο από Βιετναμέζους κατά τη διάρκεια του μακρύ αγώνα για την 
ανεξαρτησία. Οι σήραγγες, πάνω από 250 χιλιόμετρα σε μήκος και έως τρία επίπεδα βάθος σε ορισμένα 
σημεία, έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην νίκη των Viet Cong έναντι των Αμερικανων, που τους επέτρεψε να 
ελέγχουν μια μεγάλη αγροτική περιοχή γύρω από τη Χο Τσι Μινχ. Σήμερα, ορισμένες από τις εναπομείναντες 
σήραγγες έχουν ανοίξει για τους τουρίστες, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα για το πως ήταν η υπόγεια 
ζωή κατά τη διάρκεια του «αμερικανικού» πόλεμο. Μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την εσωτερική πτήση 
προς Ανόι. Κατά την άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Noi Bai, θα μας υποδεχτεί ο τοπικός ξεναγός και θα 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο στο Ανόι, που είναι η πρωτεύουσα του Βιετνάμ, και κατατάσσεται μεταξύ  
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των πιο ελκυστικών πόλεων του κόσμου. Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Βιετνάμ το 1010 μ.Χ., αν και η 
πρωτεύουσα του κράτους μεταφέρθηκε στο Hue υπό την δυναστεία Nguyen το 1802, η πόλη συνέχισε να 
ακμάζει αφότου οι Γάλλοι πήραν τον έλεγχο το 1888. Το 1954, μετά τη φυγή των Γάλλων, το Ανόι 
ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του Βιετνάμ για μια ακόμη φορά. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ 06: Ανόι –  Ξενάγηση πόλης 
Μετά από το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη με την επίσκεψη στο Ho Chi Minh 
Complex, που αποτελείται από το Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ, την πλατεία Ba Dinh, το Προεδρικό Μέγαρο 
και την παγόδα Uncle Ho. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ναό Quan Thanh, ο οποίος είναι ένας από τους 
τέσσερις φρουρούς της παλιάς Thang Long (Παλιό όνομα της πόλης Ανόι) και είναι ένα σημαντικό ιστορικό 
και πολιτιστικό κειμήλιο. Περπατώντας 500 μ. είναι η παγόδα Tran Quoc και η οποία είναι η παλαιότερη 
παγόδα, που κατασκευάστηκε τον έκτο αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ly Nam De 
και η θέση της είναι σε ένα μικρό, πανέμορφο νησάκι στη λίμνη West Lake. Θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα 
της πόλης, όπως τη λίμνη Hoan Kiem όπου δεσπόζει ο πύργος Thap , και ο Ναός  Ngoc Son. Θα  θαυμάσετε τη 
ζωή και την όμορφη αρχιτεκτονική της πόλης στο δρόμο μας για την συναρπαστική παλιά συνοικία - 36 
αρχαίοι δρόμοι όπου μικροπωλητές συνεχίζουν το εμπόριο, όπως κάνουν εδώ και αιώνες. Θα έχουμε το 
Δείπνο μας σε τοπικό εστιατόριο και θα απολαύσουμε μια παράσταση του γνωστού Κουκλοθέατρο νερού - 
μια αρχαία μορφή ψυχαγωγίας του Βιετνάμ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους κουκλοπαίκτες να ελέγχουν 
τις μαριονέτες με μοχλούς κρυμμένους κάτω από το νερό. Διανυκτέρευση 
 
ΗΜΕΡΑ 07: Ανόι - Ξενάγηση πόλης 
Πρωινό και συνεχίζουμε την ξενάγηση της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, στον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο του 
Hoa Lu, όπου βρίσκονταν η πρωτεύουσα τον 10ο αιώνα. Με τους απότομους βράχους και μέσα σε ένα 
κατάφυτο περιβάλλον, πολλοί χαρακτηρίζουν την περιοχή ως το Halong Bay Της στεριάς! Θα δούμε τα 
περίχωρα της πόλης, όπως το χωριό Bich Dong, όπου οι άνθρωποι ζουν ακόμα με τις παραδόσεις και η 
αισθητική της καθημερινότητας τους παραμένει αναλλοίωτη ακόμα και σήμερα! Επιστροφή στο Ανόι. Δείπνο 
στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ 08: Ανόι – Halong Bay 
Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για το Halong Bay, που βρίσκεται στην επαρχία Quang Ninh 170 χλμ 
ανατολικά του Ανόι (περίπου 3,5 ώρες). Το 1962, το Halong Bay, αναγνωρίστηκε ως ένα σημείο φυσικής 
ομορφιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών του Βιετνάμ και επίσης έχει αναγνωριστεί μνημείο  
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς δύο φορές από τον Οργανισμό UNESCO. Την πρώτη φορά, το 1994, για 
την εξαιρετική και καθολική αξία του τοπίου και τη δεύτερη φορά το 2000, για την ιδιαίτερη αξία της 
γεωλογίας και γεωμορφολογίας. Άφιξη στο Halong Wharf, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την διήμερη 
κρουαζιέρα μας. Ένα μαγευτικό τοπίο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές ταινίες, θα είναι η βάση μας 
για τη σημερινή ημέρα, μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Γεύμα και Δείπνο στο πλοίο. Διανυκτέρευση 
 
ΗΜΕΡΑ 09: Siem Reap  
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας προς τη Siem Reap. Μετά την άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
ΗΜΕΡΑ 10: Siem Reap  
Η σημερινή ημέρα ξεκινάει με πρωινή μεταφορά στους ναούς του Angkor Wat για να απολαύσουμε την 
ανατολή του ηλίου, μία πραγματικά μοναδική εμπειρία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό. Μετά το 
πρωινό μας, αναχωρούμε για τη νεκρόπολη των βασιλέων και των ναών, κέντρο από τον 9ο έως και τον 15ο 
αιώνα, της θαυμαστής αυτοκρατορίας της δυναστείας των Chmer. Ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο θαυμαστό  
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ναό Angkor Wat του 12ου αιώνα, που συχνά αναφέρεται στις λίστες με τα θαύματα του κόσμου και στους 
Ναούς Angkor Thom και Τα Prohm. Angkor Thom, σημαίνει μεγάλη πόλη – αρχαία πόλη – μιας και πρόκειται 
για μια περιοχή 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μοναδικά αρχιτεκτονικά μνημεία και θεωρείται ο 
σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος της Νοτιοανατολικής Ασίας και ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα του 
πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα το Bayon, στη βόρεια πύλη του Ναού, είναι διακοσμημένο με περισσότερα από 
200 χαρακτηριστικά γιγάντια πρόσωπα του θεού Avalokiteshara και 54 γοτθικούς πύργους καθώς και το 
Baphoun, μια πυραμιδική παρουσίαση του όρους Meru. Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
ΗΜΕΡΑ 11: Siem Reap - SAIGON - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον καλά διατηρημένο ναό του Banteay Srei. Κατά μήκος της 
διαδρομής θα κάνουμε στάση στο χωριό Preah Dark και ακολούθως θα επισκεφθούμε το Ναό Banteay 
Samre,ο οποίος κοσμείται εντυπωσιακές ανάγλυφες σκηνές από τους θρύλους του Vishnu και του Krishna. Το 
απόγευμα, θα δούμε των εντυπωσιακό Ναό του Ta Prohm, καλυμμένο από ζουγκλώδη βλάστηση, ένα 
απίστευτο θέαμα. Υπάρχουν τεράστιες συκιές και τα γιγάντια αναρριχητικά φυτά που αγκαλιάζουν το Ναό, 
δίνοντας την εντύπωση πως η δημιουργία του ανθρώπου ανακτάται από τις ισχυρές δυνάμεις της φύσης. Θα 
δούμε επίσης το σύμπλεγμα της περιοχής από όπου θα απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα στο τέλος της ημέρας.  
Το απόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Αεροδρόμιο για την πτήση μας προς τη Σαϊγκόν και στη συνέχεια για την 
πτήση της επιστροφής. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο. 
 
ΗΜΕΡΑ 12: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ  
Νωρίς το πρωί άφιξη στο Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και αλλαγή αεροπλάνου για την πτήση μας 
προς Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα στις 08.45πμ. Επιβίβαση στο λεωφορείο και άμεση αναχώρηση για την 
Πάτρα, γεμάτοι έντονες αναμνήσεις από την περιήγηση μας στη Νοτιοανατολική Ασία. 
 

Τιμή κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: € 2.750 
Επιβάρυνση μονόκλινου: € 850 

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου 2020, με προκαταβολή €500. 
 
Συμπεριλαμβάνονται:  

• Μεταφορά Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα με Πούλμαν του Γραφείου μας.  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΑΘΗΝΑ (Turkish Airlines), με ενδιάμεσο σταθμό  

• 9 διανυκτερεύσεις σε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ξενοδοχεία 5*, με πρωινό μπουφέ, όπως αναγράφεται στο 
πρόγραμμα.  

• 9 Δείπνα + 1 Γεύμα, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

• 3 Αεροπορικά εισιτήρια (ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΑΝΟΪ, ΑΝΟΪ – ΣΙΕΜ ΡΙΠ, ΣΙΕΜ ΡΙΠ – ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ)  

• Όλες οι μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο Λεωφορείο.  

• Είσοδοι στα Αξιοθέατα και τα Μνημεία της κάθε πόλης.  

• Διήμερη Κρουαζιέρα στο Halong Bay 

• Αρχηγός – Συνοδός του Γραφείου μας.  

• Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός (με μετάφραση) κατά τη διάρκεια της περιήγησης στα αξιοθέατα.  

• Αχθοφορικά.  

• Φιλοδωρήματα. 

• Ταξιδιωτική Ασφάλεια.  
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ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται:  

• Υπηρεσίες έκδοσης Βίζα Βιετνάμ 25$ (πληρωτέα κατά την άφιξη)  

• Υπηρεσίες έκδοσης Βίζα Καμπότζης 20$ (πληρωτέα κατά την άφιξη)  

• Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα.  

• Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται».  
 
Σημειώσεις: 

1. Το διαβατήριο πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής, δηλαδή να 
μην λήγει πριν τις 15/10/2020. 

2. Για τις Βίζες εισόδου σε Βιετνάμ και Καμπότζη χρειάζονται 4 φωτογραφίες σύνολικά. 
3. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής μετά τις 28/02/20 και εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση στον 

Αεροπορικό Ναύλο, η τιμή θα διαμορφωθεί αναλόγως. 
4. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσμευτική και μπορούν 

να τροποποιηθούν από τον αρχηγό της εκδρομής ή και να ματαιωθούν λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων, με κύριο γνώμονα πάντα τη καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος και την ασφάλεια 
των συμμετεχόντων.  

5. Οι πτήσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν , καθώς και η επιλογή Αεροπορικής Εταιρείας. 
6. Σε περίπτωση συμμετοχής μικρότερης των 11 ατόμων, η εκδρομή πραγματοποιείται με 

επιβάρυνση €150 το άτομο. 
 
Πολιτική Πληρωμής 

1. Έως 28/02/20 – 500€ (Προκαταβολή) 
2. Έως 16/03/20 – 1.000€ 
3. Έως 31/03/20 – Εξόφληση Συμμετοχής 

 

Ακυρωτικά:  
1. Έως 16/03/20 - 25% 
2. Έως 31/03/20 - 50%  
3. Έως 04/04/20 - 100% 

 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ TURKISH AIRLINES 
 

 ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  TK1844  04/04/2020 ΑΘΗΝΑ  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22.25 23.55 

2  TK162 05/04/2020 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ 02.00 17.05 

3  TK163 14/04/2020  ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.25  04.40 

4  TK1845  15/04/2020 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ  07.15 08.45 

Σημ.: Οι ώρες πτήσεων είναι τοπικές 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* LUX 

• Χο Τσι Μινχ – THE MYST DONG KHOI HOTEL 

• Ανόι – ORIENTAL JADE HOTEL & SPA 

• Halong Bay – APHRODITE CRUISE 

• Σιέμ Ριπ – ANGKOR PALACE HOTEL 
 
 

Ισχύουν οι όροι συμμετοχής σε Οργανωμένα Ταξίδια, όπως αναφέρονται στο www.maritravel.gr 

 


