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SIGON KALEIDOSCOPE - PRIVATE

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 08:00 ή 13:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την περιήγηση στο Ιστορικό Μουσείο. που στεγάζεται 
σε ένα αποικιακό κτίριο στην είσοδο των βοτανικών και των 
ζωολογικών κήπων. Το μουσείο χτίστηκε το 1929 και στεγάζει 
πολλά αντικείμενα που καταγράφουν την ιστορία 4000 ετών του 
Βιετνάμ. Η επόμενη στάση σας θα είναι το Παλαιό Προεδρικό 
Μέγαρο, παλαιότερα γνωστό ως Παλάτι Ανεξαρτησίας, 
όπου στις 30 Απριλίου 1975 μια Βόρεια Βιετναμέζικη δεξαμενή 
συνετρίβη από την μπροστινή πύλη, απελευθερώνοντας 
συμβολικά τη χώρα. Ανακατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε 
το 1966 στο χώρο του ανακτόρου Norodom, το οποίο 
βομβαρδίστηκε το 1962.
Στη συνέχεια θα απολαύσετε μια πανοραμική περιήγηση 
στην πόλη με εξωτερική θέα στον νεο-ρωμανικό καθεδρικό 
ναό Notre Dame, το αποικιακό κεντρικό ταχυδρομείο και την 
πλατεία της πόλης, όπου ο οδηγός σας θα σταματήσει για να 
μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες. Περιηγηθείτε μέσα από 
μια κινεζικά επηρεασμένη περιοχή της πόλης του Χο Τσι Μιν. 
την πολυσύχναστη Chinatown, τοπικά γνωστή ως Cholon, 
με την πολύχρωμη ατμόσφαιρα και τους μυστηριώδεις ναούς 
της. Η πολυσύχναστη Thien Hao Pagoda, ένας ιστορικός ναός 
στην πόλη Hu. Η εντυπωσιακή παγόδα του έχει επτά ιστορίες 
είναι η ψηλότερη στο Βιετνάμ. Αυτή η περιοδεία είναι η τέλεια 
εισαγωγή στο Βιετνάμ και συνιστάται για τους επισκέπτες που 
θέλουν να δουν την ομορφιά, την αρχιτεκτονική και την ιστορία 
της μαγευτικής πόλης.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

DISCOVER MY THO & MEKONG DELTA - 
PRIVATE

Η ΖΩΗ ΣΤΟ 
ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ 
ΜΕΚΟΝΓΚ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την εξερεύνησή σας στο My Tho. μια πρώην 
ναυτική βάση. Το My Tho είναι τώρα μια πολυσύχναστη πόλη 
στο λιμάνι του Μεκόνγκ, όπου θα επισκεφθείτε την αρχαία 
παγόδας Vinh Trang. την ωραιότερη παγόδα της επαρχίας 
με ένα μείγμα πολλών στυλ. Στη συνέχεια, ένα μηχανοκίνητο 
σαμπάν θα σας οδηγήσει σε μια περιπέτεια μέσα από τις 
τεράστιες εκβολές του Δέλτα του Μεκόνγκ. Αυτή η εξαιρετικά 
εύφορη περιοχή είναι πολύ δημοφιλής για την παραγωγή 
τροφίμων, παράγοντας περίπου το ήμισυ της συνολικής 
αγροτικής παραγωγής του Βιετνάμ. Όλες οι καθημερινές και 
γεωργικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στις αμέτρητες 
διακλαδώσεις του ποταμού. Η ζωή για τους χωρικούς στην 
περιοχή περιστρέφεται γύρω από τα ποτάμια και τα κανάλια 
που αποτελούν το δέλτα, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να 
μεταφέρουν με ποτάμι παρά οδικώς. Λόγω της αφθονίας 
των ορυζώνων και του νερού, η περιοχή αυτή ονομάζεται 
μπολ με ρύζι του Βιετνάμ. Απολαύστε την επίσκεψη σε ένα 
νησί με καταπράσινους τροπικούς κήπους όπου θα έχετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε τροπικά φρούτα από έναν 
τοπικό οπωρώνα. Συνεχίζοντας σε ένα άλλο πράσινο νησί 
στο Δέλτα του Μεκόνγκ μαθαίνουμε περισσότερα για μια 
άλλη βιομηχανία τη καραμέλα καρύδας. Ο οδηγός θα μας 
οδηγήσει σε ένα εργοστάσιο και θα εξηγήσει τη διαδικασία 
κάνοντας το γλυκό. Έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τοπικά χωριά της περιοχής και να μάθουμε περισσότερα για 
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και τα έθιμα 
των ανθρώπων που καλούν το Δέλτα ως το σπίτι τους. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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DINNER CRUISE SAIGON FLOATING 
RESTAURANT

ΕΝΑ 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΟ

Έναρξη: 18:20
Διάρκεια: 2.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε μια αξέχαστη βραδιά στις πλωτές οδούς, ενώ 
ανακαλύπτετε τη μαγευτική πόλη του Ho Chi Minh τη νύχτα! 
Ο ξεναγός μας σας παραλαμβάνει και σας μεταφέρει 
στο ποτάμι, όπου θα επιβιβαστείτε σε ένα μικρό σκάφος 
για μια μαγευτική ρομαντική κρουαζιέρα δείπνου, η οποία 
υπογραμμίζει την ομορφιά του Saigon τη νύχτα. 
Μια ρομαντική κρουαζιέρα δείπνου κατά μήκος του ήσυχου 
ποταμού Saigon είναι πραγματικά ένα σύντομο καταφύγιο 
από την πολυσύχναστη ατμόσφαιρα. Ο ποταμός Saigon 
είναι σημαντικός για την πόλη του Χο Τσι Μιν, καθώς είναι 
η κύρια πηγή ύδρευσης και ο οικοδεσπότης του λιμένα 
του Saigon. Απολαύστε το δείπνο σας σε ένα ευρύχωρο 
πλωτό εστιατόριο στον ποταμό Saigon, ενώ θαυμάζετε 
την εκπληκτική θέα της πόλης. Πιείτε κάποια ποτά με το 
αγαπημένο σας πρόσωπο, τραβήξτε φωτογραφίες και 
απολαύστε τη ρομαντική ατμόσφαιρα ενώ ταξιδεύετε κατά 
μήκος του ποταμού και θαυμάστε την αποικιακή αρχιτεκτονική 
του γαλλικού στιλ και τους υπέροχους σύγχρονους 
φωτιζόμενους ουρανοξύστες! Νιώστε το δροσερό αεράκι 
και θαυμάστε τα εκθαμβωτικά φώτα της πόλης του Χο Τσι 
Μιν σε αυτή τη μαγευτική ρομαντική περιήγηση.

Περιλαμβάνετε: 
- Private μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και 
αντίστροφα 
- Γεύμα
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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CU CHI TUNNELS TOUR - PRIVATE

ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
& ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Έναρξη: 08:00 ή 13:00
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Οι σήραγγες Cu Chi χτίστηκαν από τοπικούς μαχητές κατά 
τη διάρκεια της σύγκρουσης Ινδοκίνας ως βάση από την 
οποία το Viet Cong θα μπορούσε να λειτουργήσει από 
κοντά στην πρωτεύουσα του Νοτίου Βιετνάμ. Η αρχική 
κατασκευή ξεκίνησε το 1948, όταν το Viet Minh απαιτούσε 
κάπου να κρυφτεί από τις γαλλικές αεροπορικές επιθέσεις 
και το 1965. Το σύμπλεγμα σήραγγας Cu Chi υπολογίστηκε 
ότι αποτελείται από 200 χιλιόμετρα απίστευτων σηράγγων. 
Ανακαλύψτε τα συγκλονιστικά λείψανα των νοσοκομείων, 
των σχολείων, των χώρων συνάντησης, των κουζινών και 
των υπνοδωματίων. Θα μάθετε πώς η ζωή ήταν δύσκολη για 
τους κατοίκους και για να προστατευθούν από εξωτερικούς 
εισβολείς οι παγίδες των βόμβων είχαν τοποθετηθεί σε όλο 
το συγκρότημα. Οι Αμερικανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν 
τον όρο «Black Echo» για να περιγράψουν τις συνθήκες μέσα 
στις σήραγγες. Για το Viet Cong, η ζωή στις σήραγγες ήταν 
δύσκολη. Ο αέρας, τα τρόφιμα και το νερό ήταν σπάνιοι 
και οι σήραγγες μολύνθηκαν με μυρμήγκια, δηλητηριώδεις 
σαρανταποδαρούσες, σκορπιούς, αράχνες και βακτήρια. 
Τις περισσότερες φορές, οι στρατιώτες θα περάσουν τη 
μέρα στις σήραγγες που εργάζονται ή αναπαύονται και 
βγαίνουν μόνο τη νύχτα για να ψάξουν για προμήθειες, να  
σκάψουν τις καλλιέργειες τους, ή να εμπλέξουν τον εχθρό 
στη μάχη. Ωστόσο μπορούν ακόμα να είναι σκοτεινές, ζεστές 
και κλειστοφοβικές μέσα, γι ‘αυτό παρακαλούμε να το έχετε 
υπόψη σας αν δεν σας αρέσουν οι κλειστοί χώροι. Πάνω 
από το έδαφος υπάρχουν πίθηκοι σε κλουβιά, πωλητές που 
πωλούν αναμνηστικά και σκοπευτικά όπου οι επισκέπτες 
μπορούν να πυροβολήσουν διάφορα τουφέκια.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



ΒΙΕΤΝΑΜ 
ΧΟΙ ΑΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ | ΤΑΞΙΔΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ | ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ |  ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗ 

ΠΑΓΟΔΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 
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HALF DAY MARBLE MOUNTAIN AND CHAM 
MUSEUM 

ΑΡΧΑΙΑ 
ΥΠΕΡΟΧΑ 
ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Έναρξη: 09:00 ή 11:00
Διάρκεια: 2.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Βιετνάμ, Danang, στεγάζει 
την καλύτερη συλλογή του Cham γλυπτικής στον κόσμο. Το 
Μουσείο Cham ιδρύθηκε το 1915 από την Ecole Francaise 
d’Extreme Orient.
Το μουσείο κτίριο είναι υπέροχο από μόνο του: καθώς 
περιπλανιέστε πέρα   από τα εκθέματα μπορείτε να κοιτάξετε 
έξω σε μια αυλή γεμάτη από δέντρα frangipani μυρίζοντας 
τον αλμυρό αέρα της θάλασσας.

Αλλά αυτό που αξίζει να επισκεφθείτε είναι τα αγάλματα, τα 
οποία χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα. Οι 
Chams ήταν αριστοτεχνίτες. τα θρησκευτικά τους αγάλματα 
είναι, από την άλλη, γαλήνια, παιχνιδιάρικα και αισθησιακά.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY THE CITY OF CHAMPA EMPIRE 
“MY SON”

ΤΑΞΙΔΙ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 
ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΡΕΙΠΙΑ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

To My Son, είναι η πρώην πρωτεύουσα του Βασιλείου της 
Champa και ο τόπος των σημαντικότερων ερειπίων Cham 
του Βιετνάμ. Η μέρα σας θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με το 
αυτοκίνητο από το Danang μέσα σε 60 χιλιόμετρα υπαίθρου, 
περνώντας μέσα από μικρές πόλεις με αγορές. Πρόκειται για 
μια περιπετειώδη εκδρομή, καθώς πλησιάζετε στo My Son, 
η κατάσταση του δρόμου αρχίζει να επιδεινώνεται και τα 
τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής συχνά οργώνονται.
Όταν φτάσετε στην περιοχή του My Son, αφού διασχίσετε μια 
γέφυρα ‘’ Monkey Bridge ‘’, θα μεταφερθείτε σε ένα τοπικό 
τζιπ για την τελευταία θεαματική βόλτα 3χλμ κατά μήκος 
ενός ποταμού. Τέλος, 500 μέτρα περπάτημα μέσα από 
καταπράσινους λόφους πριν εμφανιστούν στην κεντρική 
τοποθεσία. Το Μy Son ήταν η πνευματική και θρησκευτική 
πόλη του Βασιλείου του Cham.

Οι πύργοι χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα. 
Υπήρχαν πάνω από 70 κλασικά μνημεία Cham στον Υιό 
Μου. Οι περισσότεροι από τους ναούς ήταν αφιερωμένοι 
στους Cham Kings και χρησίμευαν επίσης ως χώρος ταφής 
για τους μονάρχες Cham. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY BUFFALO PULLING CART

ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΟΥ 
ΒΙΕΤΝΑΜ 

Έναρξη: 15:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το βουβάλι  είναι γνωστό ως Η BMW του Βιετνάμ. 
Το αμαξάκι BMW με είναι ελκυστικά σχεδιασμένο με μια 
ταράτσα και ρουστίκ μπαμπού διακόσμηση και καθίσματα 
με μαλακή πλάτη. Ο καλά πεπειραμένος και πειθαρχημένος 
νερο-βούβαλος χειρίζεται εξειδικευμένα από φιλικούς 
τοπικούς αγρότες. Αυτή η περιοδεία είναι ένας ιδανικός 
οικολογικός και ρομαντικός τρόπος να εξερευνήσετε και να 
απολαύσετε την τοπική ύπαιθρο.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός/ξεναγός
- Ποτά 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY HOI AN ANCIENT TOWN 

ΑΡΧΑΙΑ 
ΠΟΛΗ & 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Για πολλούς επισκέπτες, το Hoi An είναι το επίκεντρο του 
ταξιδιού τους στο Βιετνάμ. Κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης 
με τα πόδια θα επισκεφθείτε μερικά από τα ιστορικά  και πιο 
εμπορικά και κοινοτικά σπίτια, τις παγόδες και τους τόπους 
λατρείας, τη διάσημη Ιαπωνική Καλυμμένη Γέφυρα και την 
αγορά.

Αυτή η μικρή πόλη είναι επίσης το σπίτι για κυριολεκτικά 
εκατοντάδες κατάστημα ραπτικής. Πολλά από τα κτίρια 
διαθέτουν καταστήματα με σουβενίρ στο μπροστινό 
μέρος, αλλά μερικά είναι ανοικτά για τους επισκέπτες 
και εξακολουθούν να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα 
χαρακτηριστικά τους, τα έπιπλα και τα κεραμικά. Η ίδια 
οικογένεια έχει καταλάβει μερικά από τα σπίτια για γενιές.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ROWING BOAT TRIP 

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ 
ΠΛΟΙΟ ΣΤΗ 
ΠΑΓΟΔΑ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η Perfume Pagoda (Chua Huong) βρίσκεται 60χλμ 
νοτιοδυτικά του Ανόι. Η παγόδα είναι ένα από τα 
σημαντικότερα σημεία της περιοχής του Ανόι και δεν πρέπει 
να το χάσετε. Η μετάβαση στη παγόδα απαιτεί ένα ταξίδι 
πρώτα οδικώς και στη συνέχεια με βάρκα με κωπηλασία. Το 
ταξίδι με το πλοίο επιστροφής κατά μήκος των γραφικών 
πλωτών οδών διαρκεί περίπου 3 ώρες. 
Η ίδια η Παγόδα Αρωμάτων είναι ένα συγκρότημα παγόδας 
και βουδιστικών ιερών που χτίστηκαν στους ασβεστολιθικούς 
βράχους του Huong Tick Mountain (βουνό των αρωματικών 
ιχνών). Ανάμεσα στις πιο γνωστές τοποθεσίες θα δείτε 
τον Thien Chu (Pagoda Leading to Heaven). Giai Oan 
Chu (Purgatorial Pagoda), όπου οι πιστοί πιστεύουν ότι οι 
θεότητες καθαρίζουν τις ψυχές, θεραπεύουν τα βάσανα και 
παραδίδουν τους απογόνους τους σε οικογένειες χωρίς 
παιδιά. και Huong Tick Chu (Παγόδα του Αρωματικού 
Παραμυθιού).

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



ΒΙΕΤΝΑΜ 
XANOI 
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HALONG BAY

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΧΑ 
ΛΟΝΓΚ ΜΠΕΫ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 11,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεφύγετε από το χάος του Ανόι και κατευθυνθείτε στην 
ύπαιθρο, θαυμάζοντας τις ποιμενικές σκηνές κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής των τρισήμιση ωρών στο Ha Long 
Bay. Θα υπάρξει διάλειμμα σε ένα κέντρο χειροτεχνίας καθ 
‘οδόν. Επιβιβαστείτε στο πλοίο σας στο Ha Long City και 
λάβετε ένα ποτό καλωσορίσματος στην κρουαζιέρα στον 
κόλπο, που είναι γνωστή για τους θεαματικούς καρσικούς 
ασβεστόλιθους που εκτείνονται από τα ήσυχα καταπράσινα 
νερά. Η θέα είναι απλά συναρπαστική, καθώς το σκάφος 
ανεβαίνει ανάμεσα σε εκατοντάδες νησίδες. Ο κόλπος Ha 
Long, ο οποίος σημαίνει κόλπος του φθίνοντος δράκου, 
είναι ένας χώρος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και 
ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα από τα νέα επτά θαύματα της 
γης το 2011.

Ακούστε τους θρύλους και τους μύθους που σχετίζονται 
με αυτό το όνειρικο κόλπο, και αργότερα πανηγύριστε 
σε ενα υπέροχο μεσημεριανό γεύμα θαλασσινών. Η 
κρουαζιέρα επίσης εξερευνά μερικά από τα σπήλαια που 
έχουν σχηματιστεί σε πολλά από τα νησιά και υπάρχει 
μια γοητευτική επίσκεψη σε ένα γραφικό ψαροχώρι, όπου 
μπορείτε να γνωρίσετε τους ντόπιους και να μάθετε για τη 
ζωή και τα έθιμά τους. Παρέχει επίσης μια μεγάλη ευκαιρία 
φωτογραφίας πριν από την οδική επιστροφή πίσω στο Ανόι.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου 
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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CITY TOUR OF HANOI - PRIVATE

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΑΝΟΪ  

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 7.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή είναι μια υπέροχη πρωινή περιήγηση που περιλαμβάνει 
όλα τα σημαντικά αξιοθέατα του Ανόι. Η πρώτη στάση στο 
Μαυσωλείο του Χο Τσι Μιν ο τελευταίος χώρος ανάπαυσης 
του Χο Τσι Μιν είναι μια γυάλινη σαρκοφάγος που βρίσκεται 
βαθιά στα έγκατα ενός μνημειακού οικοδομήματος που έχει 
γίνει τόπος προσκυνήματος. Στη συνέχεια, θα συνεχίσετε 
να περπατάτε μέσα από τον όμορφο βοτανικό κήπο του 
Προεδρικού Παλατιού για να επισκεφθείτε το ταπεινό σπίτι 
του θείου του Ho, πριν επισκεφθείτε την Παγόδα ενός 
Πυλώνα. Χτισμένο από ξύλο σε μια ενιαία πέτρινη στήλη, 
έχει σχεδιαστεί για να μοιάζει με λουλούδι λωτού, σύμβολο 
καθαρότητας. Στη συνέχεια, θα επισκεφθείτε το Ναό της 
Λογοτεχνίας, το πρώτο πανεπιστήμιο του Βιετνάμ. 
Αυτός ο ναός αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα καλά 
διατηρημένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Βιετνάμ. 
Το Μουσείο Καλών Τεχνών είναι το μέρος όπου μπορείτε 
να δείτε γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά και 
παραδοσιακές βιετναμέζικες καλές τέχνες. Ακολουθεί γεύμα 
σε εστιατόριο κκαι αργότερα μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
μια βόλτα στη πόλη με βιετναμέζικο Pedicab, το οποίο είναι 
ένα δημοφιλές μέσο τοπικών μεταφορών. Η ατμόσφαιρα 
στη πόλη είναι ζωντανή, έντονη και κοινωνική. Ο οδηγός 
σας θα σας οδηγήσει σε στενούς δρόμους προς την Παλιά 
Συνοικία που οι στενοί 36 δρόμοι της παλαιάς συνοικίας 
φέρουν ονόματα που αντικατοπτρίζουν την επιχείρηση που 
πραγματοποιήθηκε κάποτε εκεί, μεταξωτός δρόμος, δρόμος 
ρυζιού, δρόμος χαρτιού, δρόμος λακάρι και δρόμος 
κοσμημάτων. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου 
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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WATER PUPPET SHOW

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑ-
ΤΡΟ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ

Έναρξη: 16:00, 17:20, 18:30, 20:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση θαλάσσιας κουκλοθεάτρου, η οποία είναι μια 
παραδοσιακή μορφή τέχνης που χρονολογείται από τον 
11ο αιώνα. Οι κρυμμένοι κουκλοπαίκτες πρέπει να στέκονται 
στη μέση βαθιά σε μια πισίνα νερού, η οποία είναι η σκηνή, 
στην οποία να μαχητικά επιδέξια χορεύοντας μαριονέτες 
που συνδέονται με τους πόλους μπαμπού στην επιφάνεια 
του. Πολλά από τα σύντομα επεισόδια αφορούν σκηνές 
της καθημερινής ζωής. Το νερό φαίνεται πολύ πράσινο και 
βρώμικο, προφανώς σχεδιασμένο για να αποκρύψει τους 
μηχανισμούς που λειτουργούν τις μαριονέτες. Το δείπνο θα 
σερβίρεται στο τοπικό εστιατόριο.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήριο εισόδου 
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα


