KIVANÇ DEMİREL İLE
SIRADIŞI VİETNAM & LAOS & KAMBOÇYA
Hanoi – Halong Bay – Luang Prabang – Ho Chi Minh City
25 Ekim-03 Kasım 2019 (10 gün)

1.Gün / 25 Ekim 2019 Cuma

İstanbul – Hanoi (Vietnam)

İstanbul Atatürk Havaalanı Sıradışı Kıtalar kontuarı önünde saat 01:00’de buluşma . Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerini
takiben TK 164 direkt seferi ile saat 02:40’de Hanoi’ye hareket ve yerel saat ile 16:25’da varış. Gümrük ve pasaport
işlemlerimizin ardından alanda bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer oluyoruz. Check in işlemlerinin ardından
dinlenmek için serbest zaman. Yerel bir restoranda alacağımız akşam yemeği sonrası geceleme 5 yıldızlı Pan Pacific Hanoi
otelde.
2.Gün / 26 Ekim 2019 Cumartesi

Hanoi – Vietnam

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından özel aracımız ve rehberimiz ile birlikte Vietnamın kültür merkezi olan
Ho Chi Minh Kompleksi’ne doğru ilerliyoruz. Gezimize The Presidential Palace ile başlıyoruz. Ardından Konfüçyüs /
Edebiyat Tapınağı’nı ziyaret ediyoruz. Bu tapınak bilgeler ve alimler için ayrılmış nadir tapınaklardan olup edebiyat, tiyatro,
geziyoruz. Şehrin bir kısmını yerel araçlar olan çekçeklerle gerçekleştiriyoruz. Yerel bir restoranda alacağımız öğle
yemeğinin ardından su kuklası gösterisini izledikten sonra dinlenmek ve serbest zaman için otelimize dönüyoruz.
Geceleme 5 yıldızlı Pan Pacific Hanoi otelde.

3.Gün / 27 Ekim 2019 Pazar

Halong Bay

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından Halong Bay’e gitmek için otelimizden ayrılıyoruz. Saat 12:00 gibi
limana geliyor ve 12:45’te Victoria Star Cruise ile demir alıyor ve bu doğa harikası körfezi geziyoruz. Dünya mirası
listesinde yer alan Halong Bay körfezi tam bir turistik cennettir. Öğle ve akşam yemeğiniz teknemizde alıp, gecelemeyi de
yine konforlu Victoria Star Cruise teknesinde geçireceğiz.
4.Gün /28 Ekim 2019 Pazartesi

Halong Bay – Luang Prabang (Laos)

Sabah erken saatlerde güne Tai Chi dersi ile başlıyoruz. Günde muhteşem bir şekilde zinde başladıktan sonra hafif
kahvaltımızı teknemizde Cua Van yüzer köyüne doğru ilerlerken alıyoruz. Köyü ziyaret ettikten sonra teknemize dönüyor
ve brunchımızı alıyoruz. Ve sonrasında tekneden ayrılıyor ve Laos – Luang Prabang’a gitmek üzere bizi bekleyen aracımıza
biniyoruz. Hanoi Havalimanından Vietnam Airlines tarifeli uçuşu VN2905 ile 19:10’da Luang Prabang’a hareket ediyoruz.
Yerel saat ile 20:30’da Luang Prabang’a varıyoruz. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından özel aracımızla otele transfer
oluyoruz. Check-in işlemlerinin ardından serbest zaman. Yerel restoranda alınacak akşam yemeği sonrasında geceleme 4
yıldızı Grand Luang Prabang Hotel’de.

5.Gün / 29 Ekim 2019 Salı

Luang Prabang (Laos)

Sabah otelde alacağımız erken kahvaltımızın ardından Tak Bat seramonisine katılıp sabah ruhbanlara yemek sunuyoruz.
Bu ritülden sonra belki de Güneydoğu Asya’nın en iyi korunmuş şehirlerinden birisi olan Luang Prabang’I gezmeye
başlıyoruz. Wat Sene, Wat Xieng Thoung,Wat Visoun ve National Museum’u gezdikten sonra öğle yemeğimizi Coconut
Garden’da alıyoruz. Öğle yemeğinden sonra muhteşem bir doğa ile karşılaşacağınız Kuang Si şelalelerine doğru yola
çıkıyoruz. Gezimiz sonrası dönerken Akşam Pazarını geziyor ve biraz alışveriş için serbest zaman geçiriyoruz. Yerel
restoranda alınacak akşam yemeği sonrasında geceleme 4 yıldızı Grand Luang Prabang Hotel’de.
6.Gün / 30 Ekim 2019 Çarşamba

Luang Prabang - Siam Reap (Kamboçya)

Sabah oteldeki kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıp Siam Reap’e hareket etmek üzere havalimanına geçiyoruz.
QV513 tarifeli Lao Airlines seferi ile 10:40’da Siam Reap’e hareket ediyoruz ve yerel saat ile 14:00’de Kamboçya’ya
varıyoruz. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından özel aracımızla yarım günlük şehir turumuza başlıyoruz. Wat Bo ve
National Museum göreceğimi yerler arasında. Yerel restoranda alınacak akşam yemeği sonrasında geceleme 5 yıldızlı
Victoria Angkor Resort & Spa’da.

7.Gün / 31 Ekim 2019 Perşembe

Siam Reap (Kamboçya)

Sabah kahvaltımızı ardından Dünya Mirası listesinde bulunan Angkor turumuz başlıyor. Angkor Thom ve Güney kapısı ilk
duraklarımız. Daha sonra Bayon Tapınağı, Baphuon Tapınağı, Ta Phrom Tapınağını gezdikten sonra cüzzamlı kral ve fil
teraslarını ziyaret edip yerel bir restoranda öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemekten sonra efsanevi Angkor Wat eşliğide güneşi
batırıyoruz. Daha sonra dinlenme ve serbest zaman için otelimize dönüş. Geceleme 5 yıldızlı Victoria Angkor Resort &
Spa’da.

8.Gün / 01 Kasım 2019 Cuma

Siam Reap – Ho Chi Minh City (Vietnam)

Sabah oteldeki kahvaltımızın ardından başka bir Sıradışı deneyim için otelden bagajlarımızı alarak Tonle Sap gölüne
hareket ediyoruz. Kamboçya’nın en büyük gölü aynı zamanda da dünyanın en taşkın su yatağı olan Tonle Sap 1997 yılında
UNESCO Dünya Biyosfer Rezerv alanı olarak belirlenmiş. Burada evlerinden, okuluna, marketinden kilisesine kadar su
üstünde olan Chong Kneas köyünü ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimizi Hard Rock Café’de aldıktan sonra Saigon’a gitmek
üzere havalimanına transfer oluyoruz. Vietnam Airlines VN 812 sefer sayılı tarifeli uçuşu ile 18:30’da Saigon’a hareket
ediyoruz ve yerel saat ile 19:45’de varıyoruz. Alanda bizi bekleyen aracımızla akşam yemeğimizi alacağımız yerel
restoranda gidiyoruz. Akşam yemeği sonrasında geceleme 5 yıldızlı Pullmann Saigon Centre Hotel’de
9.Gün /02 Kasım 2019 Cumartesi

Ho Chi Minh City

Sabah oteldeki kahvaltımızın ardından özel aracımızla tüm gün sürecek turumuza başlıyoruz. Ülkenin sembolü olan Cu Chi
Tünellerini gezip, tarihte önemli bir yer taşıyan Amerika – Vietnam savaşları sırasında inşa edilen siper ve kampları
gördükten sonra yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğinin ardından serbest zaman. Akşam yemeğimizi Nehir
üzerinde şov eşliğinde alıyoruz. Geceleme 5 yıldızlı Pullmann Saigon Centre Hotel’de.
10.Gün /03 Kasım 2019 Pazar

Ho Chi Minh City – İstanbul

Sabah kahvaltımızın ardından çıkış işlemlerimizi yaparak Mekong deltası turumuz için hareket ediyoruz. Durağımız
hayatın su üzerinde aktığı My Tho şehri. Şehre gelir gelmez tekneye binip Ejderhanın 4 Adası, Unicorn, Kamplubağa ve
Phoenix adalarını geziyoruz. Yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeğimizin ardından arı çiftliği ve el işlerinin yaygın
olduğu Quoi An bölgesinde duruyoruz. Kısa bir alışveriş molası sonrası Ho Chi Minh’e geri dönüyor ve İstanbul’a dönmek
üzere havalimanına transfer oluyoruz. TK 163 sefer sayılı 21:30 uçağı ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Hanoi’de bir
duraklama ile birlikte yaklaşık 15 saat sürecek olan bir uçuşun ardından 04 Kasım Pazartesi saat 04:35’de İstanbul’a
varıyoruz.
Uçuş Detayları
25 Ekim 2019

TK164 Istanbul

03 Kasım 2019 TK 163 Ho Chi Minh

02:40 (kalkış) – Hanoi 16:25 (varış) – 9 sa 45 dk
21:30 (kalkış) – Istanbul 04:35 (varış)+1 – 11 sa 5d

ÜCRETLER:

İki kişilik odada kişi başı
Tek kişi konaklama

: 3.750.- USD
: 4.650.- USD

Dahil Olan Hizmetler:
➢ Hanoi’de 2 gece 5 Yıldızlı Pan Pacific Hanoi Hotel veya benzerinde oda + kahvaltı konaklama
➢ Halong Bay’de 1 gece lüks Victoria Star Cruise’da veya benzerinde tam pansiyon konaklama
➢ Laung Prabang’da 2 gece 4 yıldızlı Grand Luang Prabang Hotel veya benzerinde oda + kahvaltı konaklama
➢ Siam Reap’de 2 gece 5 yıldızlı Victoria Angkor Resort & Spa’da veya benzerinde oda + kahvaltı konaklama
➢ Ho Chi Minh’de 2 gece 5 Yıldızlı Pullman Saigon Centre Hotel veya benzerinde oda + kahvaltı konaklama
➢ Profesyonel Türkçe rehberlik
➢ 8 adet öğle yemeği
➢ 7 adet akşam yemeği
➢ Programda belirtilen tüm müze ve tarihi yerlere giriş ücretleri
➢ Mekong, Tonla Sap Nehir gezileri ve Ou Cave Mağara tekne transferi
➢ Hanoi-Luang Prabang, Luang Prabang – Siam Reap, Siam Reap-Ho Chi Minh arası ekonomi sınıfı uçak biletleri
➢ Otobüslerde kişi başı 2 şişe içme suyu
➢ Seyahat, kaza ve iptal sigortası
➢ Yerel rehberlik hizmetleri
➢ Tüm transferler

Dahil Olmayan Hizmetler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

İstanbul – Hanoi ,Ho Chi Minh- İstanbul uçak biletleri
Programda belirtilmeyen yemekler ve içecekler
Havaalanı vergileri
Şahsi harcamalar
Yurt dışı çıkış harcı
Vietnam vize onay mektubu ve giriş vizesi – 180 USD
Laos vize onay mektubu ve giriş vizesi – 170 USD
Kamboçya kapı vizesi – 35 USD
Programda belirtilmeyen geziler

KIVANÇ DEMİREL
1972 yılı İstanbul doğumlu olup Galatasaray lisesindeki eğitiminden sonra Marmara
Üniversitesi Fransızca öğretmenliği ve 2. Üniversite olarak da İstanbul Üniversitesi
Kültür mirası ve turizm bölümlerinde eğitimini tamamlamıştır. Fransızca , ispanyolca ,
ingilizce dillerini konuşabilen , yachtlife and travel , thy business dergileri gibi bir çok
basın organında seyahat yazıları yayınlanmıştır ...21 senedir outgoing yapmakta olan
Kıvanç Demirel aynı zamanda profesyonel Yelkenci olup , Bütün akdenizi boydan boya
geçmiş boş zamanlarında yelken ve fitness sporuyla uğraşmaktadır ...Yıllardır özellikle
Latin Amerika ülkeleri ve uzakdoğu destinasyonlarında çalışmakta olup bütün
guruplarında hergün gidilen ülkenin edebiyatı üzerinden de ; bölgenin şair ve yazarları
hakkında düzenli şiir ve yazı saatleri organize etmektedir.

