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Βηεηλάκ 5* 
Αλόη – Χαιόλγθ Μπέη – Τακ Κνθ – Χνπέ – Χόη Αλ - Γέιηα ηνπ Μεθόλγθ – Μη Τν - 

Σαϊγθόλ 
 

Πξόθεηηαη γηα έλα κεζηό, ππεξπιήξεο πξόγξακκα, πνπ δελ αθήλεη ηίπνηε. Αλ ην όλνκα 

Βηεηλάκ ζαο θέξλεη κόλν εηθόλεο από ηαηλίεο, όπσο ν ζξπιηθόο Διαθνθπλεγόο, ηόηε ην 
ηαμίδη ζηελ ρώξα απηή, όπσο ην πξαγκαηνπνηεί ην γξαθείν καο, ζα θάλεη ηελ αλαηξνπή. Θα 

ζαο δείμνπκε έλαλ γνεηεπηηθό ηόπν κε απέξαληνπο νξπδώλεο, έλαλ ιαό πξάν θαη πόιεηο 
πνπ ηξαβνύλ ηνλ επηζθέπηε ζε κηα πνιύρξσκε δίλε. Σηελ άθξε ηεο Αλαηνιήο, έλα 
πξόγξακκα «θνξησκέλν», όπσο ζαο ζπλεζίδνπκε, κε πνιιά πξσηόγλσξα αμηνζέαηα. Τα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, όπσο ε δηακνλή ζε μελνδνρεία 5*, ηα γεύκαηα κέζα ζηα 
μελνδνρεία (εθηόο ηνπ γεύκαηνο ζην Χαιόλγθ Μπέη) –πξνζζήθε πνπ θνζηίδεη, αιιά 

εμαζθαιίδεη ηελ επραξίζηεζή ζαο– ε μελάγεζε ζην My Son, ζεκαληηθό πνιηηηζηηθό ζεζαπξό 
ησλ Chams, ε δηείζδπζε ζηα κπζηηθά ηνπ Γέιηα ηνπ Μεθόλγθ κε επίζθεςε ζε παξαδνζηαθό 
ρσξηνπδάθη θαη άιια πνπ ζα δηαβάζεηε ζην πξόγξακκά καο, ην θαζηζηνύλ θάηη παξαπάλσ 

από πνηνηηθό. Σηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη θπζηθά θαη ε επίζθεςε ζηνλ ζπάληα 
επηζθεπηόκελν Βνξξά ηνπ Βηεηλάκ γηα λα γλσξίζνπκε από θνληά ηηο ηδηαίηεξεο θπιεηηθέο 

νκάδεο Χκνλγθ θαη Νηδάπ θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. Σπγθξίλεηέ ην κε άιια πξνγξάκκαηα 
ηεο Διιεληθήο αγνξάο θαη ζα δηαπηζηώζεηε από ηελ πξώηε καηηά ηη παξαπάλσ 
επηζθεπηόκαζηε κε απηό ην πνιύ ελδηαθέξνλ θαη κε θαζεκεξηλέο ζπγθηλήζεηο πξόγξακκα. 

 
 

Πξόγξακκα Δθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Πηήζε γηα Σαϊγθόλ (Χν Τζη Μηλρ) 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην, γλσξηκία κε ηελ ηαμηδησηηθή νκάδα, θαη πηήζε γηα ηε 
κεγαιύηεξε πόιε ηνπ Βηεηλάκ, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Ζ Σατγθόλ πξσηεύνπζα ηνπ 

λόηηνπ ηκήκαηνο, νλνκαδόηαλ Ξξέη Λνθόξ κέρξη ηνλ 17ν αηώλα θαη ηελ εηζβνιή ησλ Βηέη, 
πνπ έδσζαλ ην όλνκα ηνπο ζην ζεκεξηλό θξάηνο. Άιιαμε ζε Σατγθόλ σο θέληξν ηεο 
Γαιιηθήο Ηλδνθίλαο, θαη σο νξκεηήξην ησλ ακεξηθάληθσλ δπλάκεσλ. Τέινο, πήξε ην όλνκα 

ηνπ πνιηηηθνύ, θηινζόθνπ, θαη ήξσα Χν Τζη Κηλρ από ην 1976, θαη ηελ έλσζε ηνπ λνηίνπ 
κε ην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξαο. Άθημε ζηνλ πξννξηζκό καο ηελ επόκελε κέξα. 

 
 
 

 



 

2ε εκέξα: Σαϊγθόλ (μελάγεζε)  
Ξξνζγείσζε ζην αεξνδξόκην Ταλ Σνλ Ληαη. Αθνινπζεί μελάγεζε ηεο πόιεο όπνπ ζα δνύκε 

ηελ παγόδα Βηλ Λγηέκ, ην παιηό Γεκαξρείν, ηελ Όπεξα, ηε κηθξή «Λνηξ Ληακ» θαη ην 
ζαπκάζην Θεληξηθό Ταρπδξνκείν, ην Ξξνεδξηθό κέγαξν, ή παιάηη ηεο Αλεμαξηεζίαο, θηίξηα 
ηα νπνία ζεκαηνδνηνύλ ηελ έληνλε γαιιηθή επηξξνή ζηελ πόιε από ηελ πεξίνδν ηεο 

απνηθηνθξαηίαο. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Σαϊγθόλ – Μη Τν (Γέιηα Πνηακνύ Μεθόλγθ) 
Σην επίθεληξό καο ζήκεξα βξίζθεηαη ε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ Κεθόλγθ, κηα 
ηεξάζηηα πεξηνρή πνπ αξδεύεηαη από απηή ηελ πδάηηλε ξαρνθνθαιηά ηεο Ηλδνθίλαο. Θα 

νδεγεζνύκε πξνο ηα λoηην-δπηηθά, ζην ρσξηό Κη Τν, θαη εθεί ζα επηβηβαζηνύκε ζε πινηάξην 
γηα λα δνύκε ηελ ηνπηθή πισηή ςαξαγνξά. Θα κπνύκε ζε ακαμάθηα κε άινγν γηα λα 

επηζθεθηνύκε ην γξαθηθό ρσξηνπδάθη, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κηθξά βαξθάθηα, όπνπ ζα 
γλσξίζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ληόπησλ, κέζσ ησλ κηθξώλ πδάηηλσλ θαλαιηώλ. Ζ 
δσή ζε απηά ηα πισηά κέξε κνηάδεη ηόζν καθξηλή, απιή θαη ήξεκε, ζε ζρέζε κε ηελ 

θνληηλή κεγαινύπνιε.  Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: Σαϊγθόλ – Τνύλει Κνπ Τζη – Πηήζε γηα Νηαλάλγθ – Χόη Αλ 
Σήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πεξηνρή Κνπ Τζη, πνπ νλνκαδόηαλ θαη 
«Σηδεξνύλ Τξίγσλν», γηαηί ελώ βξηζθόηαλ θνληά ζηε Σατγθόλ, ήηαλ ην νξκεηήξην θαη 

θξεζθύγεην ησλ επαλαζηαηηθώλ δπλάκεσλ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1970-75. Δθεί είλαη θηηαγκέλν 
έλα νιόθιεξν ππόγεην ρσξηό κε δαηδαιώδε ηνύλει κήθνπο άλσ ησλ 200 ρηι., όπνπ ζα 

επηζθεθζνύκε ηα κεγαιύηεξα από απηά. Θάησ από 3-4 κέηξα ρώκα γηα λα αληέρεη ηνπο 
βνκβαξδηζκνύο, δηαθηλείην έλα νιόθιεξν ζηξάηεπκα Βηεηθόλγθ, ελάληηα ζηηο ακεξηθάληθεο 
δπλάκεηο. Σηα εθζέκαηα ηνπ ηνπηθνύ κνπζείνπ απνηππώλεηαη ε πεξίνδνο ηνπ πνιέκνπ, πνπ 

άθεζε αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ηνπ ζηε ρώξα, ηε γε, θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Κεηά ηελ 
επίζθεςε καο ζα κεηαβνύκε νδηθώο ζην αεξνδξόκην ηεο Σατγθόλ γηα πηήζε πξνο Ληαλάγθ, 

έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθό ιηκάλη ζην θεληξηθό Βηεηλάκ, πνπ είλαη ε βάζε καο γηα ηελ 
εμεξεύλεζε ηνπ κεζαίνπ ηκήκαηνο ηεο ρώξαο. Άθημε θαη νδηθή κεηάβαζε ζηελ αξραία 

γξαθηθή πόιε ηεο Χόη Αλ. Ταθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Χόη Αλ – Μη Σνλ – Χόη Αλ 

Όζνη μππλήζνπλ λσξίο, κπνξνύλ λα δνθηκάζνπλ κηα βνπηηά ζηα δεζηά λεξά ηεο ζάιαζζαο 
ηεο Λ. Θίλαο, κηα θαη ε Χόη Αλ είλαη παξαιηαθή. Όινη καδί αξγόηεξα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα 

ηνλ αξραηνινγηθό Χώξν ηνπ Κη Σνλ, ζεκαληηθόηαην κλεκείν ηνπ Ξνιηηηζκνύ ησλ Τζακο. 
Ξαξόηη ε πεξηνρή απηή είλαη πνιύ καθξηά από ηελ Ηλδία, ην βαζίιεην ησλ Champa πνπ 
αλαπηύρζεθε εδώ από ηνλ 2ν αηώλα κ.Χ., είρε ηηο ξίδεο θαη ηε ζξεζθεία ηεο κεγάιεο 

ππεξδύλακεο ηνπ λόηνπ. Ν ρώξνο έρεη πάλσ από 70 ζξεζθεπηηθά θαη δηνηθεηηθά θηίζκαηα 
ηλδνπηζηηθήο επηξξνήο, θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ UNESCO. Σήκεξα κέζα ζην ηξνπηθό 

δάζνο ηνπ Κη Σνλ, ππάξρνπλ πεξίπνπ 25 από απηά ηα θηίζκαηα-ηεξά ζπληεξεκέλα, ελώ ηα 
ππόινηπα είλαη εξείπηα κε έληνλα ηα ζεκεία ησλ βνκβαξδηζκώλ ηεο πεξηόδνπ 1970-75. 
Δπηζηξνθή ζην Χόη Αλ, θαη βξαδηλή βόιηα γηα όζνπο ην επηζπκνύλ. Τα δξνκάθηα απηήο ηεο 

αξραίαο πόιεο ρηηζκέλεο ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ, είλαη γεκάηα κε κηθξά καγαδηά, πνπ 
όηαλ ην θώο πέζεη - θαη καδί ηνπ ε δέζηε, αλζίδνπλ από θόζκν. Γηαλπθηέξεπζε ζην 

πνιπηειέο μελνδνρείν καο. 
 
6ε εκέξα: Χόη Αλ – Χνπέ (Πεδή μελάγεζε) - Χνπέ 

Θαηά ηε δηάξθεηα 16νπ-18νπ αηώλα, ε Χόη Αλ ππήξμε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εκπνξηθά 
θέληξα ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Ζ πόιε παξνπζηάδεη έλα κνλαδηθό αξρηηεθηνληθό ζηηι, 

κε έληνλεο βηεηλακέδηθεο, θηλεδηθέο θαη ηαπσληθέο επηξξνέο. Τν πξσί ζα θάλνπκε πεξηήγεζε 
κε ηα πόδηα ζηνπο παξαδνζηαθνύο δξόκνπο ηεο, πνπ δηαηεξνύληαη ζε κεγάιν βαζκό θαη ηα 
θηίξηα θαη ε γξαθηθή ηνπο αηκόζθαηξα Θα επηζθεθηνύκε ηνλ θηλέδηθν Λαό Ξνπθ Θηέλ, ηελ 

πεξίθεκε Ηαπσληθή Γέθπξα, ηελ παξαδνζηαθή θαηνηθία Ταλ Θπ, θαζώο θαη ηε γξαθηθή 
αγνξά ηξνθίκσλ ηεο πόιεο. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε νδηθώο γηα ηε Χνπέ, ηελ 

απηνθξαηνξηθή πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ζην δηάζηεκα 1802-1945, πνπ βξίζθεηαη 
βνξεηόηεξα. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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7ε εκέξα: Χνπέ (μελάγεζε – βαξθάδα ζηνλ Πνηακό ηωλ Αξωκάηωλ) – Πηήζε γηα 
Αλόη (παξάζηαζε κε καξηνλέηεο ζην λεξό) 
Κηα όκνξθε πξσηλή βαξθάδα ζηνλ Ξνηακό ησλ Αξσκάησλ, ζα καο νδεγήζεη ζηελ 7όξνθε 
Ξαγόδα Τηέλ Κνπ, ην πην ζεκαληηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν ηεο πόιεο. Σηε ζπλέρεηα ζα 
επηζθεθηνύκε ζηελ Απαγνξεπκέλε Ξόιε (Απηνθξαηνξηθό πξνπύξγην), εθεί όπνπ δνύζε ε 

βαζηιηθή νηθνγέλεηα. Τα πεξηζζόηεξα θηίξηα ηνπ πεξηηνηρηζκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο είραλ 
θαηαζηξαθεί νινζρεξώο από ηνπο πνιέκνπο, αιιά ηειεπηαία έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί 

αξθεηά, ώζηε ε εηθόλα ηεο πόιεο ηνπ 1800 λα δηαηεξείηαη. Ζ γλσξηκία καο κε ηε Χνπέ ζα 
νινθιεξσζεί κε κηα ζύληνκε επίζθεςε ζηελ ηνπηθή αγνξά Ληνλγθ Κπα. Κεηαθνξά ζην 
αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Αλόη, ηελ πξσηεύνπζα ηνπ βνξξά, αιιά θαη ηεο ρώξαο. Άθημε, 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, θαη ζπλέρεηα κε κηα εληππσζηαθή παξάζηαζε κε 
καξηνλέηεο ζην λεξό, κηα κνλαδηθή κνξθή βηεηλακέδηθεο ηέρλεο, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο 

παξαδόζεηο θαη ζηνπο κύζνπο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ξπδηνύ. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

8ε εκέξα: Αλόη – Νηλ Μπηλ – Τακ Κνθ - Αλόη 
Ξξσηλή αλαρώξεζε πξνο ην λόην, ηα απέξαληα αγξνηηθά ηνπία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Αλόη, 

θαη ην Ληλ Κπηλ. Θα επηζθεθηνύκε ηελ ηνπνζεζία ηεο πξώηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Βηεηλάκ, 
ηεο Χόα Ινπ (10νο-11νο αη.), πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ Γέιηα ηνπ Θόθθηλνπ πνηακνύ. 
Θα ζπλερίζνπκε γηα ην Τακ Θνθ, όπνπ ζα θάλνπκε κηα απνιαπζηηθή βόιηα κε παξαδνζηαθέο 

βάξθεο (ζακπάλ) ζην πνηάκη. Τν ηνπίν έρεη ηεξάζηηνπο αζβεζηνιηζηθνύο βξάρνπο πνπ 
εμέρνπλ εληππσζηαθά από ην επίπεδν, πγξό, θαη θαιιηεξγεκέλν έδαθνο, γη απηό θαη 

νλνκάδεηαη ην «ζηεγλό Χάινλγθ». Ζ γαιήλε ησλ θαλαιηώλ κε ηνπο νξπδώλεο, ηα ςειά 
επηβιεηηθά βξάρηα θαη ηα ηεξά ζπήιαηα ζα ζαο ζαγελεύζνπλ.  Δπηζηξνθή ζην Αλόη, βξαδηλή 
βόιηα γηα όζνπο ην επηζπκνύλ, θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
9ε εκέξα:  Αλόη – Χαιόλγθ (Κξνπαδηέξα ζην Χαιόλγθ Μπέη – Γηαλπθηέξεπζε ελ 

πιω) 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Χαιόλγθ Κπέη πνπ βξίζθεηαη βνξεηαλαηνιηθά ηνπ Αλόη, θαη ιόγσ 

ηεο εληππσζηαθήο νκνξθηάο ηνπ, ραξαθηεξίζηεθε ην 1994 Τνπίν Ξαγθόζκηαο Ξνιηηηζηηθήο 
Θιεξνλνκηάο. Φηάλνληαο ζα επηβηβαζηνύκε ζε ηδησηηθό πινηάξην θαη ζα απνιαύζνπκε κηα 
ππέξνρε θξνπαδηέξα, πιένληαο αλάκεζα ζηηο θαηαπξάζηλεο ςειέο βξαρνλεζίδεο πνπ 

μεπξνβάιινπλ από ηα ζκαξαγδέληα λεξά ηνπ Θόιπνπ Τνλθίλ. Δίλαη έλα κνλαδηθό ζέακα, 
πνπ ζα κείλεη γηα πάληα ζηε κλήκε καο. Δλ πισ ζα απνιαύζνπκε έλα πινύζην γεύκα κε 

ζαιαζζηλά, θαη θαηόπηλ ζα έξζνπκε πιένληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κπα Τξάη Ληάν, όπνπ ζα 
ραιαξώζνπκε ζην ζπα θαη ζηελ πηζίλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
 

10ε εκέξα: Χαιόλγθ – Αλόη – Χωξηό Χεηξνηερλώλ – Αλόη  
Σήκεξα ζα ζαπκάζνπκε ηα ρξώκαηα πνπ παίξλεη ν θόιπνο ηνπ Χαιόλγθ κε ηελ αλαηνιή 

ηνπ ήιηνπ. Θα καγεπηνύκε από ηα λεζάθηα πνπ μεπεηηόληαη ζηνλ νξίδνληα θαζώο ην πινίν 
πιέεη. Ξξσηλό ελ πισ θαη όινο ν ρξόλνο δηθόο καο γηα αμέραζηε εκπεηξία. Δπηζηξνθή ζηελ 
πξνβιήηα από όπνπ ζα κεηαθεξζνύκε νδηθώο ζην Αλόη. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα 

εμεξεπλήζνπκε ην Αλόη κε ηνλ αξρεγό καο. Κεηαμύ άιισλ ζα δνύκε ην Κπαη Τξαλγθ, ην 
«θεξακηθό ρσξηό», γλσζηό γηα ηελ πςειήο πνηόηεηαο παξαγσγή θεξακηθώλ, όπνπ ζα 

έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ παξαγσγή. Δπηζηξνθή ζην 
Αλόη, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

11ε εκέξα: Αλόη (Ξελάγεζε) – Πηήζε επηζηξνθήο 
Ξξσηλή μελάγεζε ηεο πόιεο (check-out ζηηο 11:00) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 

ζαπκάζνπκε ηα ππέξνρα Γαιιηθά απνηθηαθά θηίξηα ηνπ θέληξνπ θαη ζα επηζθεθζνύκε ην 
επηβιεηηθό καπζσιείν ηνπ Χν Τζη Κηλρ, ηόπν ακέξηζηνπ ζεβαζκνύ γηα ηνπο Βηεηλακέδνπο, 
θαζώο θαη ην πνιύ ελδηαθέξνλ Δζλνινγηθό Κνπζείν. Σηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηε δηάζεκε 

Κνλόζηειε Βνπδηζηηθή Ξαγόδα θαη ηνλ Λαό ηεο Ινγνηερλίαο, πνπ απνηέιεζε ην πξώην 
Ξαλεπηζηήκην ηνπ Βηεηλάκ. Σπλερίδνπκε κε ηελ παλέκνξθε ιίκλε Χόαλ Θηέκ, όπνπ ζα 

επηζθεθζνύκε ην Λαό Λγθνθ Σνλ. Κηα απνιαπζηηθή βόιηα κε πνδήιαηα πνπ ηα νδεγνύλ νη 
ληόπηνη ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηεο παιηάο πόιεο, ζπκπιεξώλεη ηηο εηθόλεο πνπ ήδε έρνπκε 
απνθνκίζεη. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε επηζηξνθήο κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ.  



 

12ε εκέξα: Άθημε ζε Αζήλα 
 

 
Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 

 

Αλαρώξεζε 
Γηάξθεηα 
ηαμηδηνύ 

Τηκή ζε δίθιηλν 
Γηαθνξά 

Μνλνθιίλνπ 

23/06, 07, 28/07, 04, 09, 
11, 23/08, 20/09, 24/10, 

21/11 

12 εκέξεο  1.299 € + 600 € 

 

 
Πεξηιακβάλνληαη:  

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 Μελνδνρεία 5*. 

 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά κέζα ζηα μελνδνρεία θαη όρη ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα, εθηόο 
ηνπ γεύκαηνο ελ πισ ζην Χαιόλγθ Κπέη. 

 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 
 Δθδξνκή ζην Τακ Θνθ (από ην Αλόη). 
 Δθδξνκή ζην ρσξηό Κη Τν ζηε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Κεθόλγθ. 

 Δθδξνκή θαη Μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Κη Σνλ. 
 Δπίζθεςε ζην Δζλνινγηθό Κνπζείν ζην Αλόη. 

 Θέακα κε καξηνλέηεο ζην λεξό. 
 Θξνπαδηέξα ζηνλ Ξνηακό ησλ Αξσκάησλ ζηε Χνπέ. 
 Δπίζθεςε ζην Θεληξηθό Βηεηλάκ (Ληαλάγθ, Χόη Αλ, Χνπέ), όπνπ βξίζθνληαη ηα καγηθά 

πνιηηηζηηθά ζηνιίδηα θαη νη παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ Βηεηλάκ 
 Τνπηθόο μελαγόο. 

 Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο (αλάινγα κε ηελ αλαρώξεζε, κπνξεί λα ζαο πεξηκέλεη 
ζηελ Αζία). 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά 
 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη:  
 

 Φόξνη, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ παθέην 
αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην 

αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ 
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, 
δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα 

επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.α.). 

Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ 
θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε, θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα 
απνθπγή παξεμεγήζεσλ: 940 € 

 Βίδα πνπ πιεξώλεηαη ηνπηθά: 25 $ 
 

 
Σεκεηώζεηο: 

 
 Τν δηαβαηήξην ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 
 Νη βίδεο ζην Βηεηλάκ εθδίδνληαη ηνπηθά θαη θνζηίδνπλ πεξίπνπ 25$, γηα ην ιόγν απηό 

απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο 2 θσηνγξαθίεο έγρξσκεο. 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 
 



 

 
Ξελνδνρεία:  

 
 Eastin Grand Saigon 5* ή παξόκνην ζηε Σατγθόλ. (2 δηαλπθηεξεύζεηο) 
 Du Park Hanoi 5* ζην Αλόη. (2 δηαλπθηεξεύζεηο) 

 Imperial Hue 5* ζηε Χνπέ. 
 

 
 
Πηήζεηο: 

 

Πηήζε 
Ηκεξνκελία 

Πηήζεο 
Γξνκνιόγην 

Ώξα 
Αλαρώξεζεο 

Ώξα Άθημεο 

ΤΘ1844 1ε εκέξα ΑΘΖΛΑ – ΘΩΛ/ΞΝΙΖ 22:00 23:30 

ΤΘ162 2ε εκέξα ΘΩΛ/ΞΝΙΖ – ΣΑΪΓΘΝΛ 02:45 17:05 

ΤΘ165 11ε εκέξα ΑΛΝΪ – ΘΩΛ/ΞΝΙΖ 22:30 04:55+1 

ΤΘ1845 12ε εκέξα ΘΩΛ/ΞΝΙΖ - ΑΘΖΛΑ 07:40 09:05 

 
 

 
 


