
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιετνάμ 

 
Καμπότζη 
 Ατομικό / Γαμήλιο ταξίδι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
1η-2η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 
ΑΝΟΪ 
Πτήση για την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι. 
Άφιξη την επόμενη ημέρα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η HMEPA: ΑΝΟΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  
Στην πρωινή μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε τα 
υπέροχα γαλλικά αποικιακά κτίρια του κέντρου, 
όπως την Όπερα, αντίγραφο της Όπερας του 
Παρισιού, το αρχοντικό Ξενοδοχείο Metropole και 
τον Καθεδρικό Ναό, καθώς και τον αφιερωμένο 
στον Κομφούκιο Ναό της Λογοτεχνίας, που 
κατασκευάστηκε τον 11ο αι. και αποτέλεσε το 
πρώτο Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1076 για την εκπαίδευση των γιων των 
μανδαρίνων. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
επιβλητικό Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ (1890-1969), 
τόπος προσκυνήματος και αμέριστου σεβασμού 
για τους Βιετναμέζους, το περίφημο Εθνολογικό 
Μουσείο της πόλης, τη διάσημη Μονόστηλη 
Βουδιστική Παγόδα, καθώς και την πανέμορφη 
Λίμνη Χόαν Κιέμ με το Ναό Νγκοκ Σον. Μια 
απολαυστική βόλτα με τα ποδήλατα που τα 
οδηγούν οι ντόπιοι στα γραφικά δρομάκια της 

Ινδοκίνα... Μια χερσόνησος ανάμεσα στον κινεζικό κολοσσό και στην απέραντη Ινδία. Στη μια 
πλευρά της τη χαϊδεύουν τα κύματα του Ινδικού Ωκεανού και στην άλλη της Θάλασσας της Κίνας. 
Και οι δυο την προίκισαν με τη μαγεία, τη θρησκεία, την τέχνη, τον πανάρχαιο πολιτισμό τους και 
τη σοφία τους. Ο ποταμός Μεκόνγκ, «η μητέρα των ποταμών», διαδραματίζει από πανάρχαιους 
χρόνους πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι για την 
Ινδοκίνα ό,τι ο Νείλος για την Αίγυπτο.  

Με τα μάτια του ταξιδευτή...  

Ένα ταξίδι στο ΒΙΕΤΝΑΜ δεν είναι απλώς μια περιήγηση σε μια μακρινή και εξωτική χώρα. Είναι 
μια ολόκληρη διαδικασία διείσδυσης στην ιστορία παλαιών αλλά και νεότερων χρόνων, μια 
ιστορία πρόσφατη, σχεδόν νωπή. Good morning Vietnam… 

Η ΚΑΜΠΟΤΖΗ ήταν κοιτίδα του Πολιτισμού των Χμερ. Η λαμπρότερη ιστορική περίοδος του 
πολιτισμού αυτού ήταν μεταξύ του 9ου και του 14ου αιώνα. Το Άνγκορ Βατ είναι από τα 
ωραιότερα και πιο επιβλητικά μνημεία του κόσμου.  

Η διάχυτη ηρεμία και η απλότητα, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου 
και τα μοναδικά τοπία της Ινδοκίνας θα κάνουν το ταξίδι σας αληθινό ταξίδι ψυχής! 

                                                    ____________________________________ 

 



παλιάς πόλης, συμπληρώνει τις εικόνες, που ήδη 
έχουμε αποκομίσει. Το βράδυ μας επιφυλάσσει μια 
υπέροχη έκπληξη: την εντυπωσιακή παράσταση με 
μαριονέτες στο νερό, μια μοναδική μορφή 
βιετναμέζικης τέχνης, που έχει τις ρίζες της στις 
παραδόσεις και στους μύθους που συνοδεύουν 
την καλλιέργεια του ρυζιού. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

4η HMEPA: ΑΝΟΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ 
XAΛONΓK - ANΟΪ  
Πρωινή αναχώρηση για το Χάλονγκ Μπέι που 
βρίσκεται ΒΑ του Ανόι. Η τοποθεσία, λόγω της 
εντυπωσιακής ομορφιάς της, χαρακτηρίστηκε το 
1994 Τοπίο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε σε ιδιωτικό πλοιάριο 
και θα απολαύσουμε μια υπέροχη κρουαζιέρα, 
πλέοντας ανάμεσα σε καταπράσινες ψηλές 
βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα 
σμαραγδένια νερά του Κόλπου Τονκίν. Πρόκειται για 
ένα μοναδικό θέαμα, που θα μείνει για πάντα 
χαραγμένο στη μνήμη μας. Δεν θα παραλείψουμε 
να επισκεφτούμε το σπήλαιο Τιέν Κουνγκ, γνωστό 
ως «σπήλαιο του Ουρανού» - το μεγαλύτερο και πιο 
εντυπωσιακό σπήλαιο του Χαλόνγκ, αποτελούμενο 
από τρεις μεγάλες αίθουσες, εξαίσια 
διακοσμημένες με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 
Ύστερα από ένα πλούσιο γεύμα με θαλασσινά, 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Ανόι. 
Διανυκτέρευση.  

5η HMEPA: ANΟΪ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (ΣΑΪΓΚΟΝ)   
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για τη Χο Τσι Μινχ (ή Σαϊγκόν, όπως ονομαζόταν 
παλιότερα). Άφιξη και σύντομη περιήγηση της 
πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το 
Παλάτι της Επανένωσης (τ. Προεδρικό μέγαρο), το 
Πολεμικό Μουσείο, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό 
ταχυδρομίο και την αγορά Μπεν Ταν (Ben Thanh). 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.  

6η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΒΙΝ ΛΟΝΓΚ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ   
Στο επίκεντρό μας σήμερα βρίσκεται η περιοχή του 
Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ. Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής μας θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για 
να δούμε την πλωτή τοπική ψαραγορά. Μέσω 
μικρών καναλιών θα συνεχίσουμε την κρουαζιέρα 
μας στην επαρχία της Βιν Λονγκ. Επισκεπτόμαστε το 



χωριό ΩινΧόα Ποθόκ, γνωστό ως το πράσινο 
μαργαριτάρι της Βιν Λονγκ. Επιστροφή στην Χο Τσι 
Μινχ. Διανυκτέρευση. 

7η- 8η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Ελεύθερο πρωινό και στην συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ 

7η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ – ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΚΑΜΠΟΤΖΗ) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Σιεμ 
Ρεπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 

8η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ)   
Νωρίς το πρωί θα επισκεφτούμε τα εκπληκτικά 
μνημεία του πολιτισμού των Xμερ. Η οχυρωμένη 
πόλη Άνγκορ Τομ υπήρξε πρωτεύουσα του 
αρχαίου κράτους των Χμερ κατά το 12ο αιώνα.  
Θα επισκεφτούμε τη νότια πύλη με τα μεγαλειώδη 
αγάλματα και το Ναό Μπαγιόν, κτίσμα μοναδικής 
ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας, που αποτελείται 
από 54 πύργους. 
Το απόγευμα θα βρεθούμε στον πιο διάσημο ναό, 
το μεγαλειώδη Άνγκορ Βατ, η έκταση του οποίου 
είναι ίδια με αυτήν του παλατιού στο Πεκίνο. 
Θεωρείται τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής των Χμερ, 
καταδεικνύοντας το απόγειο της άλλοτε κραταιάς 
αυτοκρατορίας. Τρεις από τους κεντρικούς του 
πύργους απεικονίζονται στη σημαία της 
Καμπότζης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε 
άλλους ναούς, ο καθένας εκ των οποίων 
παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γοητεία. Ο 
Neak Pean, που υπήρξε αρχαίο νοσοκομείο, έχει 
μια μεγάλη, τετράγωνη λίμνη περιστοιχιζόμενη από 
4 μικρότερες. Ο Prasat Kravan, μικρός ναός 
χτισμένος εξ ολοκλήρου από τούβλα, έχει στο 
εσωτερικό του θαυμάσια ανάγλυφα. Θα 
ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας 
επισκεπτόμενοι το Ναό Pre Rup, έναν από τους 
παλαιότερους του χώρους, αφιερωμένος στο Θεό 
Σίβα. Από την κορυφή του θα έχουμε την ευκαιρία 
να ατενίσουμε την περιοχή και να απολαύσουμε 
ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στη Σιεμ 
Ρεπ για να δειπνήσουμε σε τοπικό εστιατόριο 
παρακολουθώντας έθνικ χορούς. Επίσης θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μασάζ από 



εδκικούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

9η-10η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Αναχώρηση για τη Λίμνη Tonle Sap, όπου θα κάνουμε μια όμορφη βαρκάδα με επίσκεψη στο 
πλωτό χωριό Chong Chneah. Οι εικόνες θα σας μείνουν σίγουρα αξέχαστες.  Χρόνος ελεύθερος 
για να περιηγηθείτε στην τοπική αγορά μέχρι την αναχώρηση για το διεθνές αεροδρόμιο 
προκειμένου να επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής.   

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 
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Τιμή κατά άτομο  
σε δίκλινο 

Επέκταση στη 
Καμπότζη 
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Από 919 € 

 
 
 
 

+350 € 
 

ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ 
 

 
Liberty Central 

 
ΣΙΕΜ ΡΙΠ 

 
Prince D’ Angkor Hotel 

 
Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* όπως αναφέρονται ή παρόμοια με πρωινό 
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμια - ξενοδοχεία 
 Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με αγγλόφωνο τοπικό ξεναγό  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ΦΠΑ 

 Δεν περιλαμβάνονται  
Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κλπ., τα οποία καταβάλλονται 
υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 
επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, 
δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 
προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το 
ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: €380  

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα  

 Βίζα εισόδου στο Βιετνάμ και στη Καμπότζη  
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