Πανόραμα Βιετνάμ
και χρόνος για κολύμπι σε εξωτικές παραλίες!
12 Ημέρες

1η-2η μέρα: Αθήνα - Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν). Άφιξη την
επόμενη μέρα και ξενάγηση στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Παναγία
των Παρισίων, το κεντρικό ταχυδρομείο του Άιφελ, την Γαλλική Όπερα, τον μεγάλο πεζόδρομο και την
γεμάτη από μικρομάγαζα διάσημη τοπική αγορά Μπεν Ταν. Στάση για γεύμα και μεταφορά στο
ξενοδοχείο.
3η μέρα: Χο Τσι Μιν - Εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ - Χο Τσι Μιν
Πρωινή δίωρη διαδρομή για τη νότια επαρχία Μπεν Τρε (Ben Tre), που βρίσκεται στο Δέλτα του ποταμού
Μεκόνγκ. Φθάνοντας, θα κάνουμε μία βαρκάδα σε παραπόταμο του Μεκόνγκ. Απολαύστε τη διαδρομή
στο καταπράσινο κανάλι και δείτε πώς ψαρεύουν οι ντόπιοι με παραδοσιακό τρόπο. Θα επισκεφθούμε
ένα εργαστήριο επεξεργασίας καρύδας και κατασκευής τούβλων, θα γευθούμε τοπικά εδέσματα σε
τοπικό εστιατόριο και θα συνεχίσουμε τη βαρκάδα μας μέσα από ένα πυκνό φοινικόδασος. Επιστροφή
στο Χο Τσι Μιν, όπου μπορείτε παρακολουθήστε (προαιρετικά) μια συγκλονιστική παράσταση "Α Ο" στο
μέγαρο της όπερας, από τον χορογράφο του Cirque de Soleil.
4η μέρα: Χο Τσι Μιν - Τούνελ Κου Τσι - Χο Τσι Μιν - Ντα Νανγκ - Χόι Αν
Πρωινή αναχώρηση για Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούμε τα περίφημα δαιδαλώδη υπόγεια τούνελ, τα
οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, αποτελούσαν κρησφύγετο των Βιετκόνγκ. Μετά το γεύμα
θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για Ντανάνγκ. Άφιξη και οδική μετάβαση
στο Χόι Αν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η & 6η μέρα: Χόι Αν (Ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες μέρες για να απολαύσετε τη θάλασσα και να χαλαρώσετε στις εξωτικές παραλίες. Επίσης,
υπάρχει δυνατότητα για μια οργανωμένη προαιρετική εκδρομή με ποδήλατα στους ορυζώνες της
περιοχής.
7η μέρα: Χόι Αν (Περιήγηση)
Κατά τη σημερινή μας περιήγηση στο Χόι Αν, θα δούμε το ιστορικό κινεζικό και ιαπωνικό κέντρο με την
400 ετών κλειστή ιαπωνική γέφυρα, τον κινεζικό ναό της θεάς της θάλασσας και την τοπική αγορά
τροφίμων.
8η μέρα: Χόι Αν - Χουέ (Απαγορευμένη πόλη, Αυτοκρατορικός τάφος) - Ανόι
Η πρωινή μας διαδρομή κατά μήκος της τροπικής ακτογραμμής Ντανάνγκ και του ορεινού δρόμου μέσα
από τα σύννεφα, θα μας χαρίσουν πολλές μοναδικές εικόνες. Φθάνοντας στην αυτοκρατορική Χουέ θα
επισκεφθούμε την αρχαία οχυρωμένη ακρόπολη και το πρώην ανάκτορο, που θυμίζει την απαγορευμένη
πόλη του Πεκίνου. Το τεράστιο αυτό συγκρότημα θα έχουμε τη δυνατότητα να το χαρούμε μετακινούμενοι
με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στον τάφο του 2ου και πιο αγαπητού
αυτοκράτορα Minh Mang. Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μετάβασή μας στο αεροδρόμιο για την πτήση μας
στο Ανόι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ (Διανυκτέρευση εντός του πλοίου)
Πρωινή αναχώρηση για το θεαματικότερο φυσικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, τον περίφημο
κόλπο του Χάλονγκ. Καταπράσινοι ασβεστολιθικοί βράχοι και εντυπωσιακά σπήλαια συμπληρώνουν
μοναδικά το τοπίο, προσφέροντας συναρπαστικές εικόνες. Επιβίβαση σε παραδοσιακό ξύλινο ιστιοφόρο
και γνωριμία με το πλήρωμα. Ακολουθεί γεύμα και στάση σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε ένα σχολείο, καθώς και καλλιέργεια μαργαριταριών - και όλα αυτά με
παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς). Το απογευματινό μας κοκτέιλ θα το απολαύσουμε στα χρώματα του
δειλινού σε ξαπλώστρες. Ακολουθεί δείπνο και βραδινό ψάρεμα.
10η μέρα: Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ - Ανόι (Ξενάγηση, παράσταση με Μαριονέτες στο Νερό)
Μετά τη γυμναστική Τάι Τσί στα χρώματα της ανατολής, θα επισκεφθούμε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο του
Χα Λονγκ με καταπληκτική θέα στον κόλπο (σαν φωταγωγημένο αμφιθέατρο σε διάφορες αποχρώσεις).
Γεύμα στο πλοίο και επιστροφή στο λιμάνι, απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για το Ανόι. Άφιξη και ξενάγηση
στο συγκρότημα του "θείου Χο" (Χο Τσι Μιν) με το προεδρικό μέγαρο και τις κατοικίες. Ακολουθεί επίσκεψη
στον εντυπωσιακό Ναό της Λογοτεχνίας και στο πρώτο πανεπιστήμιο του Βιετνάμ αφιερωμένο στον
Κομφούκιο. Συνεχίζουμε με το μεγαλύτερο Εθνολογικό Μουσείο της Ινδοκίνας και θα χαλαρώσουμε
παρακολουθώντας μια εντυπωσιακή παράσταση με μαριονέτες στο νερό. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο
στην Γαλλική συνοικία.
Σημείωση: Εάν ο χρόνος δεν επαρκέσει, το υπόλοιπο μέρος της ξενάγησης θα γίνει το πρωί της επόμενης
ημέρας.
11η μέρα: Ανόι - Βόλτα με ποδηλατάμαξες - Πτήση για Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία βόλτα με τα περίφημα Cyclo (ποδηλατάμαξες) στα
κεντρικά σημεία της πόλης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για ψώνια στην παλαιά αγορά. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

Στην περίπτωση πτήσης με την Scoot, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη Σιγκαπούρη στο διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ των πτήσεων Ανόι-Σιγκαπούρη / Σιγκαπούρη-Αθήνα. Ρωτήστε τον συνοδό σας για το κόστος
της οργανωμένης επίσκεψης με 7ωρη χρήση λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της πόλης.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Τιμές κατ’ άτομο

5/4, 26/6, 31/7, 14/8,
8/9

22/5, 12/6, 10/7,
18/9, 9/10, 23/10,
13/11, 27/11

Δίκλινο σε 4* ξενοδοχεία

€ 999

€ 1160

Δίκλινο σε 4* & 5* ξενοδοχεία

+ € 80

+ € 80

Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία

+ € 320

+ € 320

Επιβάρυνση Μονόκλινου

+ € 450

+ € 450

Ατομικό 2 άτομα, χωρίς συνοδό 4*

+ € 140

+ € 140

Ατομικό 3-6 άτομα, χωρίς συνοδό 4*

+ € 50

+ € 50

Σημειώσεις:
Οι αναχωρήσεις 5/4 & 8/9, είναι 13ήμερες με μία επιπλέον νύχτα στο Ανόι
4* Ξενοδοχεία : Millenium Saigon + Belle Maison Hadana Resort Hoi An + La Casa Hotel Hanoi + Victory Cruise
(Superior Cabin) ή αντίστοιχα
4+5* Ξενοδοχεία: Novotel Saigon 4*Sup + Belle Maison Hadana Resort Hoi An 4*+ Hilton Hanoi 5*+ Victory
Cruise4*(Deluxe Cabin) ή αντίστοιχα
5* Ξενοδοχεία: Pullman Saigon+ Palm Garden resort+ Hilton Hanoi+ Victory Star Cruise(Deluxe Cabin) ή
αντίστοιχα
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του

Περιλαμβάνονται:
•Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•Διαμονή σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία
•Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα), πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα & μόνο πρωινό την 5η και
6η ημέρα
•Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι
•Μεταφορές, εκδρομές και εσωτερικές πτήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
•Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ
•2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγκ
•Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 750 •Τοπικοί φόροι,
φιλοδωρήματα, κόστος έκδοσης βίζας: € 95 κατ’ άτομο (πληρώνονται τοπικά)

