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Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

1η – 2η μέρα: Αθήνα – Σιέμ Ρίπ  

Aναχώρηση για την Σιέμ Ρίπ, με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 

δωμάτια. Το θρησκευτικό συγκρότημα και η βασιλική πόλη Άνγκορ Τομ του 12ου αιώνα είναι οι δύο βασικοί 

λόγοι για να επισκεφθεί κανείς την Σιεμ Ριπ. Μάθετε περισσότερα για την ιστορία της χώρας στο Πολιτιστικό 
Χωριό της Καμπότζης και επισκεφθείτε την παραδοσιακή Νυχτερινή Αγορά του Άνγκορ για να εξασκηθείτε στην 

τέχνη του παζαρέματος ή να δοκιμάσετε προαιρετικά τοπικές γεύσεις σε  εστιατόριο με παραδοσιακούς χορούς 

Apsara.Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Σιέμ Ρίπ (Ξενάγηση στο θρησκευτικό μνημείο Angkor Wat) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.Θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στο Angkor Wat, το 

μεγαλύτερο θρησκευτικό μνημείο στον κόσμο. Το μνημείο καλύπτει μια τεράστια έκταση 1,6 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων και περιβάλλεται από μια μεγάλη τάφρο. Ο θεός-βασιλιάς Suryavarman ΙΙ διέταξε την κατασκευή 

του τον 12ο αιώνα και αφιέρωσε το ναό στον Βισνού, μία Ινδουιστική θεότητα. 

 Οι 5 τεράστιοι πύργοι έχουν την ίδια συμβολική λειτουργία, όπως και οι άλλοι ναοι του Angkor,και 
αντιπροσωπεύουν το όρος Meru, το μυθικό τόπο κατοικίας των Ινδουιστών θεών. Στις εξωτερικές αίθουσες είναι 

μερικά από τα ωραιότερα και καλύτερα διατηρημένα ανάγλυφα των Khmer. Θα ολοκληρώσουμε την επίσκεψη 

μας με το τον λόφο Bakheng,όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ατενίσουμε την περιοχή από ψηλά και να 

απολαύσουμε την πανοραμική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Για το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 

ψώνια. Διανυκτέρευση . 
  

4η μέρα: Σιέμ Ρίπ (προαιρετική εκδρομή στην αρχαία πρωτεύουσα του Angkor Thom) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου . Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την αρχαία αυτοκρατορική 

πρωτεύουσα Χμερ του Angkor Thom.Τα ερείπια του Angkor Thom, που σημαίνει «μεγάλη πόλη», προβάλουν 

μέσα απο την τροπική ζούγκλα και καλύπτουν 10 τετραγωνικα χιλιομέτρα, μία κλίμακα που απλά προκαλεί 
δέος.Η πόλη διαθέτει μια εκπληκτική σειρά από ναούς και παλάτια, με ολόκληρη την πόλη να προστατεύεται 

από τείχη και τάφρους. Θα περάσουμε μέσα από μία από τις πέντε μνημειώδεις πύλες, και θα διασχίσουμε την 

πλέον ξηρά τάφρο πάνω από ένα υπερυψωμένο μονοπάτι που φρουρείται από 54 δαίμονες και θεότητες, 

κρατώντας ένα τεράστιο φίδι.Στη συνέχεια θα περάσουμε κάτω από τους  

επιβλητικούς πύργους που διακοσμούνται από τα κεφάλια του Βούδα της Συμπόνιας, και ατενίζουν τα τέσσερα 
σημέία του ορίζοντα.Ο μαγευτικός ναός Bayon βρίσκεται ακριβώς στη μέση της πόλης.  

Ανεβείτε τα σκαλιά για να βρεθείτε αντιμέτωποι με περισσότερα από 200 αινιγματικά χαμόγελα στους 54 

πύργους κοιτάζοντας προς τα κάτω σε σας από κάθε οπτική γωνία. Συνεχίζουμε στον εντυπωσιακό πυραμιδικό 

ναό Baphuon , που χτίστηκε ως ένας ινδουιστικό ναός, αλλά μετατράπηκε σε βουδιστικό.Ένα άγαλμα 70 μέτρων 

μήκους του ανακλινόμενα Βούδα παραμένει ημιτελής - μια απόδειξη για την εγκατάλειψη της πόλης. Δείτε τα 

εξαιρετικά καλά διατηρημένα γλυπτά στο αίθριο του λεπρού βασιλιά και  θαυμάσετε τούς πέτρινους 
ελέφαντες,που αποτελούν μέρος απο το τείχος της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: Σιέμ Ρίπ – Ανόι (προαιρετική ξενάγηση στο Ανόι) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, μεταφορά στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για το Ανόι. 

Ο χρόνος φέρθηκε με επιείκεια στη μαγευτική βιετναμέζικη πρωτεύουσα, διατηρώντας την Παλιά συνοικία, τα 

μνημεία και την αποικιακή αρχιτεκτονική και αφήνοντας παράλληλα χώρο για τα σύγχρονα επιτεύγματα. Το 
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Ανόι μπορεί να έχει αλλάξει πολλά ονόματα, όπως Θανγκ Λονγκ ή «όρθιος δράκος», αλλά δεν έχει ξεχάσει το 

παρελθόν του, όπως μαρτυρούν τα αξιοθέατα όπως το μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ και η φυλακή Χόα Λο. Λίμνες, 
πάρκα, σκιερές λεωφόροι και περισσότεροι από 600 ναοί και παγόδες συμβάλλουν στη γοητεία αυτής της πόλης, 

την οποία μπορείτε να εξερευνήσετε εύκολα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Για το 

βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση κουκλοθεάτρου στο νερό, η οποία είναι μια 

παραδοσιακή μορφή τέχνης που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Διανυκτέρευση. 
 

6η μέρα: Ανόι (ολοήμερη εκδρομή-κρουαζιέρα με γεύμα στον κόλπο Χα Λόνγκ)   
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το Halong Bay, ένα Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως έχει οριστεί από την UNESCO το 1994, με σχεδόν 3.000 βραχονησίδες. Κατα 

την διαδρομή θα περάσουμε από το Δέλτα του Κόκκινου ποταμού, το λίκνο Βιετναμέζικου έθνους. Είναι μια 

πλούσια γεωργική περιοχή,όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια του ρυζιού. 

Κατά την άφιξη στο Halong, θα ξεκινήσουμε για μια τετράωρη κρουαζιέρα με παραδοσιακά πλοιάρια «σαμπάν» 

στον μαγευτικό κόλπο. Θαυμάστε το θέαμα που προσφέρουν τα νησιά και βραχονησίδες που αναδύονται μέσα 
από τη θάλασσα σαν το σώμα ενός δράκου. Τα περισσότερα από τα νησάκια εδώ δεν κατοικούνται, λόγω της 

έλλειψης καθαρού νερού. Πολλά από αυτα έχουν μεγάλα ονόματα εμπνευσμένα από τα σχήματά τους.Μπορείτε 

να περιπλανηθείτε για να επισκεφθείτε σπήλαια, για κολύμπι, ή απλά να χαλαρώσετε στο πλοίο.Ενα γεύμα με 

θαλασσινά σας περιμένει επί του σκάφους. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε οδικώς στο Ανόι. Διανυκτέρευση.  
 

7η μέρα: Ανόι (προαιρετική ολοήμερη εκδρομή με παραδοσιακή βάρκα στο Ταμ Κοκ) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, και αναχώρηση για την επαρχιακή πόλη Ninh Binh, μέσα από μια 

πανέμορφη διαδρομή, που μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε μερικά από τα μαγευτικά τοπία της 

Ινδοκίνας. Θα επισκεφθούμε την τοποθεσία της πρώτης πρωτεύουσας του Βιετνάμ, την Χόα Λου, με τους δύο 

ναούς αφιερωμένους στους αυτοκράτορες Dinh & Le, που βρίσκονται στην άκρη του Δέλτα του Κόκκινου 
ποταμού. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε για το Ταμ Κοκ, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική βόλτα με 

παραδοσιακές βάρκες σαμπάνς στο ποτάμι. Απολαύσετε το όμορφο τοπίο με τα ψηλά επιβλητικά βράχια και 

τους καταπράσινους ορυζώνες, και ανακαλύψετε την πραγματική ύπαιθρο του Βιετνάμ. Επιστροφή στο Ανόι. 

Διανυκτέρευση. 
 

8η μέρα: Ανόι – Ντα Νάνγκ – Χόι Άν 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, μεταφορά στο αεροδρόμιο, και αναχώρηση για την Ντα Νάνγκ. Άφιξη και 

οδική μεταφορά για το ξενοδοχείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή πόλη Χόϊ Αν. Η παραθαλάσσια πόλη 

βρίσκεται στις ακτές της Νότιας Θάλασσας της Κίνας, στις κεντρικές ακτές του  Βιετνάμ. Παλαιότερα ήταν το 

μεγαλύτερο λιμάνι στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ σήμερα είναι αξιόλογο τουριστικό αξιοθέατο, λόγω της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της, των τεχνών της, των υφασμάτων, των κεραμικών και των επισκεπτών. Πολλά 

ξενοδοχεία-θέρετρα έχουν κατασκευαστεί και ξεπετάγονται κάθε τόσο στη Χόϊ Αν. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια. Διανυκτέρευση. 
 

9η μέρα: Χόι Άν (Ολοήμερη εκδρομή με γεύμα στην αρχαία πόλη Μι Σον & την Χόι Αν) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου & οδική αναχώρηση για την αρχαία πόλη Μι Σον, πρωτεύουσα και 

θρησκευτικό κέντρο του Βασιλείου των Champa. Ορίστηκε το 1999 από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, και βρίσκεται μέσα σε μία καταπράσινη κοιλάδα. Το συγκρότημα του ναού Mỹ Sơn, θεωρείται ένα 

από τα σημαντικότερα συγκροτήματα ινδουιστικών ναών στη Νοτιοανατολική Ασία και είναι ο πρώτιστος τόπος 

πολιτιστικής κληρονομιάς στο Βιετνάμ. Συνήθως συγκρίνεται με άλλα ιστορικά συγκροτήματα ναών στη 

Νοτιοανατολική Ασία, όπως το Borobudur της Java στην Ινδονησία, το Angkor Wat στην Καμπότζη, το Bagan 

της Myanmar και το Ayutthaya στην Ταϊλάνδη. Επιστροφή στη Χόϊ Αν για το μεσημεριανό μας γεύμα. 
Συνεχίζουμε την εκδρομή με την περιήγηση μας στην Χόϊ Αν. 

Για πολλούς επισκέπτες, η Hoi An είναι ένα highlight του ταξιδιού τους στο Βιετνάμ. Αυτή η πόλη στην ακτή του 

κεντρικού Βιετνάμ υπήρξε σημαντικό εμπορικό λιμάνι της νοτιοανατολικής Ασίας από τον 15ο έως το 19ο αιώνα, 

γεγονός που μαρτυρούν τα καλοδιατηρημένα μνημεία εκείνης της εποχής. Ο δημοφιλής «εναλλακτικός» 

προορισμός έχει αρχίσει πλέον να γίνεται περισσότερο γνωστός και στους συμβατικούς τουρίστες. Την 14η ημέρα 

κάθε σεληνιακού μήνα, η πόλη γεμίζει με παραδοσιακά πολύχρωμα φανάρια. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφθούμε κάποια από τα ιστορικά σημεία της πόλης με τα παραδοσιακά σπίτια, τις παγόδες και τον ναό 

Κουάν Κονγκ, την διάσημη ιαπωνική σκεπαστή γέφυρα, και την πολύχρωμη τοπική αγορά. Μπορείτε ακόμη να 

παραγγείλετε ενδύματα στους επιδέξιους ράφτες της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

10η μέρα: Χόι Άν (προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην αυτοκρατορική πόλη Χουέ) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου & οδική αναχώρηση, μέσα από μία διαδρομή που προσφέρει εκπληκτική 

θέα στα βουνά, τη θάλασσα, με τις ειδυλλιακές παραλίες και τα χωριά, για την αυτοκρατορική πόλη Χουέ. Η 

πόλη είναι χτισμένη γύρω από τον Ποταμό των Αρωμάτων, που χωρίζει την πρωτεύουσα της Δυναστείας Νγκουγέν 

στα δύο. Επιβάλλεται να επισκεφθούμε τις πολυάριθμες ιστορικές τοποθεσίες της πόλης, ιδίως αυτές που έχουν 

ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν την 
περίτεχνη Αυτοκρατορική Ακρόπολη, την πολύχρωμη γέφυρα Θαν Τοάν, τους βασιλικούς τάφους, την διάσημη 

παγόδα Thien Mu και την Απαγορευμένη Πορφυρή Πόλη. Επισκεφθείτε την Χαράδρα της Ζούγκλας της Χουέ, 

όπου χιλιάδες πολίτες βρήκαν τραγικό θάνατο από τους Βιετκόνγκ. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αργά το 

απόγευμα θα επιστρέψουμε οδικώς στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

11η -12η μέρα : Χόι Αν - Ντα Νάνγκ – Αθήνα 
Πρωινό και η μέρα είναι στη διάθεση σας για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Αργά το βράδυ μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα,μέσω ενδιάμεσων σταθμών. Άφιξη στην Αθήνα την επόμενη ημέρα. 

 
 



 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Αεροπορικά εισιτήρια, σε περιορισμένη οικονομική θέση, με Scoot (κάθε Τρίτη) ή με Qatar 

airways (καθημερινά). 

 Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο Σιέμ Ριπ, σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 

 Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στην Χόι Αν, σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 

 Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο Ανόι, σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 
 Ξενάγηση στο θρησκευτικό μνημείο Angkor Wat στο Σιέμ Ριπ (θέση σε πούλμαν),με τοπικό 

αγγλόφωνο ξεναγό. 

 Ολοήμερη εκδρομή-κρουαζιέρα με γεύμα στον κόλπο του Χαλόνγκ, με τοπικό αγγλόφωνο 

ξεναγό. 

 Ολοήμερη εκδρομή με γεύμα στην αρχαία πόλη Μι Σον και στην παραδοσιακή πόλη Χόι Αν, 

με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό. 
 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια & ξενοδοχεία στο Σιέμ Ρίπ, με ιδιωτικό 

αυτοκίνητο. 

 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια & ξενοδοχεία στο Ανόι με ιδιωτικό 

αυτοκίνητο. 

 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια & ξενοδοχεία στο Χόι Αν με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο. 

 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων κατά την άφιξη και την αναχώρηση στο αεροδρόμιο 

εξωτερικού. 

 Μπουφέ πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

 Αποσκευές έως 20 κιλά (Scoot) και έως 30 κιλά (Qatar) ανά επιβάτη. 

 Φαγητό & ψυχαγωγία κατά την διάρκεια των πτήσεων, με Qatar airways. 
 Κρατικοί & ξενοδοχειακοί φόροι. 

 Ειδικές παροχές και δώρα, όπως ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη, καλάθι με φρούτα & ένα 

μπουκάλι κρασί στο δωμάτιο, ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό κατ’ άτομο καθημερινά, καφέ και τσάι 

στο δωμάτιο, πετσέτες και εξοπλισμό για την πισίνα. 

 Τοπικοί έμπειροι Αγγλόφωνοι ξεναγοί. 

 Πληροφοριακά έντυπα– Φιλοδωρήματα–ΦΠΑ-Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος & εξωτερικού € 395 κατ’ άτομο. 

 Φαγητό & ψυχαγωγία κατά την διάρκεια των πτήσεων Scoot airways.  

 ΒΙΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ (εκδίδεται επι τόπου με κόστος usd 35 κατ’άτομο). 

 ΒΙΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ με κόστος usd 25 κατ’ άτομο. 

 Επιβάρυνση για πτήσεις με Scoot € 120 κατ’ άτομο για αναχωρήσεις 15/06-15/09. 
 Πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα. 

 Προαιρετικές εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Ατομική ασφαλιστική κάλυψη. 

 

 

Παρατηρήσεις 
 
* Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται διαθέσιμες 

θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο διαθέσιμο ναύλο. 

Ξενοδοχεία 
Δίκλινο 

Scoot 

Δίκλινο 

Qatar 
Περίοδος Τύπος Δωματίου 

Angkor Holiday Siem Reap 3*S & 
 

Hanoi Boutique Hotel 3* 

 

Royal Riverside Hoi An 4* 

€ 1.215 
 

€ 1.450 
 

10/01-30/04 &  
01/10-15/12 Superior & 

Deluxe & 

Deluxe € 1.195 € 1.425 01/05-30/09 

Somadevi Angkor Resort 4* & 

 

Sunway Hanoi Hotel 4* & 

 

Mercure Hoi An 4* 
Κρατήσεις έως 45 ημέρες πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.315 € 1.550 
10/01-31/03 &  

01/10-15/12 
Superior & 

Superior & 
Standard € 1.265 € 1.500 01/04-30/09 

Angkor Miracle Resort 5* & 

 

Movenpick Hotel Hanoi 5* & 

 

Sunrise Premium Hoi An 5* 

Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την 
αναχώρηση 

€ 1.525 € 1.760 
10/01-30/04 & 

 01/10-15/12 
Deluxe & 

Superior & 

Deluxe € 1.450 € 1.680 01/05-30/09 



 

* Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία € - $, η οποία ίσχυε την ημέρα που 
αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Το γραφείο μας, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική διαφορά στην ισοτιμία έως 

την εξόφληση του πακέτου, φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής. 

 

* Οι τελικές τιμές των φόρων αεροδρομίων διαμορφώνονται με τη κράτηση των εισιτηρίων. 

 

* Όλες οι παραπάνω τιμές ειναι κατ’ατομο σε δίκλινο δωμάτιο. 
 

* Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημέρα αναχώρησης. Για διαβατήρια 

άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενημερωθούν για τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 

 

* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις με 
αγγλόφωνες ξεναγήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από άλλες χώρες, έχοντας το 

πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται ποτέ οι ξεναγήσεις. 

 

* Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 13.00 και παραδίδονται πριν τις 12.00 μ.μ. 

ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων. 

 
* Το πρόγραμμα, τα ξενοδοχεία και οι πτήσεις είναι ενδεικτικά και μπορεί να τροποποιηθούν, χωρίς να 

παραλείπεται κάτι από τα περιλαμβανόμενα. 

 

* Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων & ειδικών γεγονότων. 

 
* Παραπάνω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε στην Ασία.Σε περίπτωση που 

σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο ξενοδοχείο ή διαφορετικός τύπος δωματίου για τα παραπάνω, ζητήστε μας να σας 

αποστείλουμε την προσφορά μας. 


