Vietnam - Laos - Kamboçya
Göz kamaştırıcı doğal güzellikleri ve bunun yanında son derece zengin kültürleri ile 3 farklı
eşsiz ülke...
Tarih : 15-10-2018 - 25-10-2018
Şehirler : Halong Bay, Hanoi, Ho Chi Minh City, Luang Prabang, Siem Reap
Otel : 5*, 4*Superior
Ulaşım : Türk Hava Yolları ile
Peşin Ücret : 3490 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 660 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Ekstra Turlar Dahil
Yemek Durumu : 8 Öğle Yemeği ve 9 Akşam Yemeği Dahil

Tur Programı 1. Gün
15/10/2018
İstanbul - Hanoi
Turumuz evinize gelen transfer aracımız ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş
Terminali’nde Gazella Turizm deskinde buluşuyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından
saat 02.15’te Türk Hava Yolları TK 166 sefer sayılı uçak ile Hanoi’ye uçuyoruz. Yaklaşık 10
saatlik uçuşun ardından yerel saat 16.20’de Hanoi’ye varıyoruz. Sonrasında otelimize
transfer olacağız. Kısa bir yenilenmenin ardından Akşam yemeğimizi alacağımız
restoranımıza gidiyoruz. Yemeğin bitiminde otelimize döneceğiz. Konaklama otelimizde.
2. Gün
16/10/2018
Hanoi
Kahvaltımızın ardından, şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Gezimiz boyunca
şehrin birbirinden güzel bulvarlarını, sömürge döneminden kalan kolonyal yapıları görecek,
11. yüzyılda inşa edilen ve Vietnam’ın ilk üniversitesi unvanını taşıyan Literatür Tapınağı’nı,
Ho Chi Minh Mozalesi ve Kraliyet Sarayı’nı ziyaret edecek, Restored Sword Gölü’nü
görecek, Etnoloji Müzesi’ni ziyaret edecek ve Kızılırmak Deltası kültürünün önemli bir
parçası olan su kuklası tiyatrosunu izleyeceğiz. Öğle yemeğimizin ardından Eski şehir
merkezinde “rickshaw” denilen yerel araçlarla keyifli bir gezinti yapacağız. Gezimizin
ardından akşam yemeğimizi alacağımız yerel restorana gidiyoruz. Geziden sonra otelimize
dönüyoruz. Konaklama otelimizde.
3. Gün
17/10/2018

Hanoi - Halong Bay
Kahvaltının ardından özel aracımız ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Halong
Bay’e gidiyoruz. Yaklaşık 170km, 4 saat sürecek yolculuktan sonra Halong Bay’e varıyoruz.
Dünyanın en muhteşem doğal güzelliklerinden biri kabul edilen Halong Körfezi’nde yöreye
ait “Junk Boat”a biniyoruz. Körfez içinde adacıklar ve mağaralar etrafında gezimizi
gerçekleştiriyoruz. Öğle yemeğimiz teknede. Yemekten sonra Halong Körfezi turumuza
devam ediyoruz. Akşam yemeğimiz ve konaklama teknemizde.
4. Gün
18/10/2018
Halong Bay - Hanoi - Luang Prabang
Gün doğumunu teknemizde karşılayacak ve dileyen misafirler ile Tai Chi yaparak sabah
egzersizi yaparak güne başlayacağız. Kahvaltımızın ardından tekneden ayrılıyoruz. Özel
aracımız ile Hanoi Havalimanı’na götürüyor. Akşam saatlerinde Laos’un başkenti Luang
Prabang’a hareket ediyoruz. Yaklaşık 1 saat sürecek bir yolculuğun ardından Luang
Prabang’a varıyoruz. Havalimanında karşılanıp özel aracımız ile otele transfer oluyoruz.
Akşam yemeğimiz yerel restoranda ve konaklama otelimizde.
5. Gün
19/10/2018
Luang Prabang
Kahvaltımızı otelimizde alıyor ve şehir turumuz için hareket ediyoruz. Belkide Güneydoğu
Asya’nın en iyi korunmuş şehri olan Luang Prabang gezimizde şehrin en eski tapınağı Wat
Sene ve Wat Xieng Thoung’u gezeceğiz. Ardından Kraliyet Sarayı Müzesi’ni gezecek
sonrasında şehrin yüksek noktalarından birinde gizli kalmış bir stupa’yı göreceğiz. Öğle
yemeğimizi turumuz sırasında alıyoruz. Ardından akşam pazarını gezecek şehri ve
insanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Akşam yemeğimizin ardından dinlenmek
için serbest zaman.
6. Gün
20/10/2018
Luang Prabang - Siem Reap
Kahvaltının ardından Ban Ouay, Ban Ou ve Ban Thapene köylerini ziyaret edecek t Hmong,
Lowland, Khmu gibi birbirine benzer ama farklı etnik kökene sahip insanları tanıma fırsatı
bulacağımız. Turumuzun ardından havalimanına transfer olacağız. Yaklaşık 2 saatlik kısa
bir uçuşun ardından Siem Reap’e varıyor ve otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği
yerel restoranda ve konaklama otelimizde.
7. Gün
21/10/2018
Siem Reap
Kahvaltımızın ardından, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Angkor turumuz
başlıyor. İlk durağımız Angkor Thom ve Güney Kapısı. Daha sonra Bayon Tapınağı, Baphuon
Tapınağı ve Ta Phrom Tapınağı’nı geziyor ve Cüzamlı Kral ve Fil Teraslarını ziyaret
ediyoruz. Öğle yemeğimizi Champey Restoran’da alıyoruz. Günün kalanında efsanevi

Angkor W at gezimizi gerçekleştiriyor ve Phnom Ba Kheng Tepesi’nde insanlık tarihinin en
muazzam yapıtlarından biri olan Angkor Wat eşliğinde güneşi batırarak tamamlıyoruz.
Gezimizin ardından akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Konaklama otelimizde.
8. Gün
22/10/2018
Siem Reap - Ho Chi Minh City
Kahvaltımızın ardından havalimanına transfer oluyoruz. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saatlik
bir uçuşu ile Saigon’a uçacağız. Ardından turumuza başlıyoruz. Vietnam özgürlüğünün
sembolü, ülkenin kalbi Cu Chi Tünelleri’ne gidiyoruz. Yakın tarihimizin en etkileyici
olaylarından, birçok filme konu olmuş Vietnam – A.B.D. savaşı sırasında Kuzey Vietnamlı
halkın inşa ettiği ve savaş boyunca bir şehir haline gelen siperleri, kampları ve tünelleri
görüyoruz. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında alıyoruz sonrasında otelimize yerleşiyor ve
akşam yemeğimizi alacağımız restoranımıza gidiyoruz.
9. Gün
23/10/2018
Ho Chi Minh City
Kahvaltımızın ardından, Mekong Delta’sının kalbinde yer alan, hayatın su üzerinde devam
ettiği My Tho şehrine hareket ediyoruz. Varışımıza istinaden tekneye biniyor ve Phoenix
Adası’nı ve ada üzerindeki doğal yaşamı keşfetmeye gidiyoruz. El yapımı hediyelik eşyalar,
bölgeye özgü yapılmış özel tatlar, amatör müzisyenlerin şarkıları, taze meyve pazarları
arasında rahatlatıcı bir gezinin ardından, faytonlar ile bölgedeki çiftliklerden birisini ziyaret
edeceğiz. Çiftlik sakinleri ile tanışıp misafirperverliklerine tanıklık edecek ve bize
sundukları ev yapımı ballı çayın tadına bakacağız. Öğle yemeğimizin ardından Saigon’a
dönüyoruz. Turumuz şehrin coşkulu sokaklarına ve gösterişli tapınaklarına ev sahipliği
yapan Çin Mahallesi Cho Lon gezisi ile devam ediyor. Akşam yemeğimizi yerel bir
restoranda alıyoruz. Konaklama otelimizde
10. Gün
24/10/2018
Ho Chi Minh - İstanbul
Kahvaltının sonrasında şehir turumuza başlıyoruz. Başkanlık Sarayı,Tarihi Posta Binası ve
Notre-Dame Katedrali ve Ben Thanh pazarından oluşan şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz.
Öğle yemeğimizi şehir turumuz sırasında alacağız . Turumuzu tamamladıktan sonra
havalimanına transfer oluyoruz. Saat 21.10’da TK 166 sefer sayılı uçak ile İstanbul’a
uçuyoruz. Geceyi uçakta geçireceğiz.
11. Gün
25/10/2018
İstanbul
Varışımız yerel saat ile 05.20’de olacak. Turumuz sizi adresinize bırakacak özel transferiniz
ile son buluyor. Başka bir turumuzda görüşmemiz dileği ile.

Hizmetler
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul-Hanoi / Saigon-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve
havalimanı vergileri
- Yerel havayolları Hanoi – Luang Prabang/ Luang Prabang-Siem Reap / Siam Reap-Saigon
arası ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin havalimanı vergileri
- Hanoi’de 2 gece 4* otelde konaklama
- Halong Bay’de 1 gece Junk Boat’da konaklama
- Ho Chi Minh City’de 2 gece 4* otelde konaklama
- Siem Reap’de 2 gece 5* otelde konaklama
- Luang Prabang’ta 2 gece 4* otelde konaklama
- Ev – alan – ev transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler
- Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler
- Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerleri ile diğer noktalara giriş ücretleri
- Programda belirtilen tekne gezileri
- Programda belirtilen özel gösteriler
- Programda belirtilen tüm öğle yemekleri
- Programda belirtilen tüm akşam yemekleri
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
- Yurtdışı çıkış harcı
- Seyahat sigortası
- Laos vizesi

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
- Programda belirtilmeyen yemekler
- Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar
-Vietnam C1 belgesi ücreti ( Yeşil Pasaporta gerekmemektedir )
- Vietnam ve Kamboçya Kapı vizesi ücreti ( Lütfen sıkça sorulan soruları okuyunuz)

Turun Artıları
+ Vietnam Ho Mihn City'de Thien Hau(the lady of sea) tapınağında mistik bir yolculuğa

çıkacağız
+ Ho Mihn City'de Fransız etkisine tanık olacağımız Notra Damme Kathedrali ile ünlü
Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından yapılan Eski Posta binasını ziyaret edeceğiz.
+ Cu Chi tünellerinde, kendimizi ABD-Vietnam savaşının içinde hissedeceğimiz tarihi bir
yolculuğa çıkacağız.
+ Fransız Kolonisinin merkezi olan ve halen Vietnamın başkenti olan Hanoi kentini baştan
sona keşfedeceğiz.
+ Hanoi şehrinin tarihi merkezi Haon Kiem Gölü(Lake Of The Restored Sword)'nü ziyaret
edeceğiz.
+ Kızılırmak deltası kültürü insanlarının geleneksel gösterisi olan "Su Kuklası Tiyatrosuna"
tanıklık edeceğiz.
+ 14 farklı endemik bitki ve 60 farklı endemik fauna türüne ev sahipliği yapan muhteşem
doğasıyla UNESCO dünya mirası listeside yer alan Halong Bay'ı gezecek ve yöreye özgü
Jung Boat'larda konaklayacağız.
+ Güneydoğu Asya'nın en iyi korunmuş şehri olan Luang Prabang'ı gezeceğiz
+ Gün boyu Kimer Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Angkor'u keşfettikten sonra
geceyi Angkor Wat'ın muhteşem manzarası eşliğinde noktalıyoruz.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

