
 

 

ΑΤΘΕΝΣΙΚΟ ΒΙΕΣΝΑΜ – ΔΕΛΣΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΜΕΚΟΝΓΚ  

ΒΟΡΕΙΟ – ΚΕΝΣΡΙΚΟ - ΝΟΣΙΟ ΒΙΕΣΝΑΜ 
Ανόι-Φόα Λου-Σαμ Κοκ-Κρουαζιέρα στα πήλαια-Κρουαζιέρα στον κόλπο του Φαλόνγκ-Φούε-

Κρουαζιέρα στον «Ποταμό των Αρωμάτων»-Ντανανγκ Φοί Αν-Φό Σσι Μινχ-Κρουαζιέρα στον  

Ποταμό αϊγκόν με μουσική-Κου τσί-Δέλτα Μεκόνγκ-Βαρκάδα στα κανάλια 

 

 

HERONIA Εμπειρίες 
 
Σο Βιετνάμ εξαιτίας του ένδοξου παρελθόντος του, του μαγευτικού τοπίου και των καλοσυνάτων κατοίκων 

του αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Σο Βιετνάμ το επισκεφθήκαμε πολλά χρόνια πριν και οι ταξιδιώτες μας είναι οι πρώτοι Έλληνες που 

χαρήκανε τα πολλά του πρόσωπα που το καθιστούν μαγευτικό αμέσως μετά την ειρήνευση της περιοχής 

όταν η αχλή μυστηρίουδιαλυόταν. 

 

την πρωτεύουσα της χώρας  στο Ανόι η καρδιά μαςθα χτυπήσει σπαρακτικά, όπως και η καρδιά στο 

Ιστορικό κέντρο του που βρίσκεται στα βόρεια της λίμνης Hoan Kiem. 

Από τον 15ο αιώνα μέχρι ακόμα και σήμερα πολλοί δρόμοι φέρουν το όνομα της κυρίαρχης εμπορικής 

δραστηριότητας όπως ο Δρόμος του Μεταξιού, του ρυζιού,του χαρτιού. Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά την 

συνοικία απαραίτητο αξιοθέατο για τους έξυπνους Σουρίστες που θέλουν να γνωρίσουν την τοπική ζωή. 

 

Ο όρμος του Φαλόνγκ με τα 3.000 νησιά του, αποτελεί μια από τις βασικές ομορφιές του Βιετνάμ ενώ 

γραφικοί θαλάσσιοι δρόμοι οδηγούν στην παγόδα των αρωμάτων στο Φούε, στο κεντρικό τμήμα της 

χώρας. 

Η γαλήνια ατμόσφαιρα του ιερού τόπου προσευχής που είναι ένα από τα διασημότερα έργα 

αρχιτεκτονικής του Βιετνάμ θα εντυπωσιάσει και εσάς, όπως όλους τους  προσκυνητές και τους τουρίστες. 

 

το HoiAn διατηρούνται έργα της χρυσής περιόδου των Cham. Πολλά κτίρια που ανοικοδομήθηκαν με 

ξύλο τα τελευταία χρόνια τέθηκαν υπό προστασία και προέρχονται από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και 

εύκολα διαπιστώνει κανείς την Ισχυρή Κινεζική επιρροή της εποχής. 

 

Κατεβαίνοντας στον νότο, στον οικονομικό πόλο της χώρας στο πολύβουο ΦοΣσιΜινχμε το «μαγικό χαλί» 

της εποχής μας, το αεροπλάνο θα ζήσετε την έκφραση ενός υψηλού επιπέδου ευημερίας. 

Εν τούτοις το παρελθόν υπάρχει παντού, καθώς τα αποικιακά της αρχοντικά και τα κιόσκια στους δρόμους 

προσδίδουν σε αρκετές συνοικίες μια γαλλική ατμόσφαιρα. 

Επίσης η πόλη προσφέρει πολυάριθμους ιστορικούς και πολιτιστικούς πόλους έλξης, μεταξύ των οποίων 

το παλιό Προεδρικό μέγαρο, το Δημαρχείο και ο Καθεδρικός. Εδώ θα μείνουμε τρείς ολόκληρες μέρες για 

να τα δείτε όλα και η μαγεία συνεχίζεται τα βράδια με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και κρουαζιέρα αξέχαστη 

στον ομώνυμο ποταμό. 

 

Πιο νότια, στην πιο βόρεια διακλάδωση του Μεκόνγκ βρίσκεται η ήσυχη MyTho της οποίας η γύρω περιοχή 

είναι η ωραιότερη σε ολόκληρο το Δέλτα του ποταμού. 

Εδώ σας δίνουμε αρκετό χρόνο για αγορές και επισκέψεις σε μοναδικά τοπία με μεγάλες ποικιλίες 

καλλιεργειών όπως της μπανάνας, του μάνγκο, της καρύδας και των εσπεριδοειδών. 

Ιδιαιτερότητα της περιοχής, όλα τα σπίτια είναι κτισμένα πάνω σε πασσάλους. 

 

Αυτό το ταξίδι και σε περιεχόμενο και σε γεύσεις είναι το πλουσιότερο που έγινε ποτέ σε αυτή την εξωτική 

περιοχή του πλανήτη. 

 

Αυτό είναι το Βιετνάμ του HERONIA 
 
 



 

 

Μνημεία της UNESCO 
 

 Κόλπος Φαλόνγκ 
Θέση: Κόλπος τουTonechino 

Έκταση: 1.500 τ. Φλμ. 

Σοπίο με περίεργα βραχώδη σχήματα 

 

 Αυτοκρατορική πόληΦούε 
Θέση: Κεντρικό Βιετνάμ, ανατολική ακτή 

Απώγειο: 18ος – 19ος αιώνας.  Έως το 1945, πρωτεύουσα του Υεουδαρχικού Βιετνάμ 

 

 Φόι Άν 
Θέση: Κεντρικό Βιετνάμ 

Περίοδος: 16ος αιώνας 

ημαντικός εμπορικός κόμβος. Σο ιστορικό κέντρο διακρίνεται για τον αρμονικό συνδυασμό 

παλαιών και νέων εμπορικών κτιρίων. 

 
Αυτά είναι τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που προσεγγίζουμε στην διάρκεια του 

ταξιδιού και σας ανοίγουμε δρόμους να ανακαλύψετε και εσείς με με τα δικά σας μάτια την 

ομορφιά και τον πλούτο του κόσμου μας. 
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11  ημέρες  
 

Αναχωρήσεις 

24/03/16 

29/04, 24/06, 22/07, 

05/08, 12/08, 21/10, 

11/11/16 
15/04, 20/05, 

16/09/16 

Ξενοδοχεία 4*                     5* DLX 4* 5* DLX 4* 5* DLX 

Σιμές κατ’ άτομο 

Δίκλινο 1.179 €                       1.340 € 1.137 € 1.325 € 1.137 € 1.275 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου 300 €                           430 € 300 € 460 € 300 €     460 € 

Οι τιμές εμπεριέχουν  έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 μέρες πριν την αναχώρηση.  Ισχύουν για 

περιορισμένο αριθμό θέσεων – Δηλώστε τώρα την συμμετοχή σας 

 

Δυνατότητα Επέκτασης στη ΚΑΜΠΟΣΖΗ και στη ΜΑΛΑΙΙΑ 
(min 2 άτομα) 

 

 ΚΑΜΠΟΣΖΗ 4 μέρες 
ιέμΡιπ – (Πνομ Πενχ) 

Ξενοδοχείο 4* δίκλινοαπό 545 € -  επιβ. μονοκλίνου 70 € 

Ξενοδοχείο 5* δίκλινο από 630 € -  επιβ. μονοκλίνου 155 € 

 Αεροπορικά Εισιτήρια - Μεταφορές – Ξενοδοχεία 4* ή 5* με Ημιδιατροφή –   

Περιηγήσεις – Εκδρομές – Περιήγηση στην Πνομ Πενχ 

 

 ΜΑΛΑΙΙΑ 4 μέρες 
Κουάλα Λουμπούρ  

Ξενοδοχείο 4* δίκλινο από 310 € -  επιβ. μονοκλίνου 123 € 

Ξενοδοχείο 5* δίκλινο από 490 € -  επιβ. μονοκλίνου231 € 

 Αεροπορικά εισιτήρια – Μεταφορές - Ξενοδοχεία 4* ή 5* με πρωινό 

 

 

1η μέρα: Πτήση 
Κτισμένο κοντά στην περιοχή του Δέλτα του Kόκκινου ποταμού (ανγκ Xονγκ), σε μια εύφορη ζώνη 

παραγωγής ρυζιού, το Aνόι, πρωτεύουσα του ενιαίου Bιετνάμ από το 1976, είναι το οικονομικό και 

πολιτιστικό κέντρο του Bόρειου Bιετνάμ, με πληθώρα Πανεπιστημίων και Πολιτιστικών Iδρυμάτων.  

υνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους.  

Oλονύκτια πτήση. 

 

2η μέρα: Aνόι – Μαριονέτες στο νερό  
Απίστευτη πόλη είναι το Ανόϊ, που ερχόμαστε σήμερα, για να γοητευθούμε.  

Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο και έχετε χρόνο να βυθιστείτε ευχάριστα σ’ ένα κόσμο διαφορετικό, 

παραμυθένιο. 

Η γοητεία των παζαριών, των μικρών και μεγάλων λιμνών, τα σμήνη των ποδηλάτων, τα φανταχτερά 

χρώματα, θα σας βάλλουν αμέσως στο πνεύμα τούτης της πόλης.  

Θα σας αφήσουν κατάπληκτους. 

Μία από τις εξαιρετικές παραδόσεις του Βιετναμέζικου πολιτισμού, είναι και ο χορός των μαριονετών στο 

νερό.  

Ένα ιδιαίτερο είδος χορού, είναι ο χορός των μαριονετών στο νερό, η παράδοση των οποίων ανάγεται 

στον 11ο αιώνα. 

Για να τους «γευθούμε» θα έρθουμε στο θέατρο της πόλης για να παρακολουθήσουμε μία ενδιαφέρουσα 

παράσταση. 

Σο βράδυ η πόλη έχει πολλους πειρασμούς. Διαλέξτε τον δικό σας. 
 

3η μέρα: Aνόι – Φόα Λου - Σαμ Κοκ – Ανόι 
Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μερικά από τα μαγευτικά τοπία της 

Ινδοκίνας.  

Αναχώρηση το πρωί για το Νιν Μπιν  νότια του Ανόι.  



 

Θα επισκεφθούμε την τοποθεσία της πρώτης πρωτεύουσας του Βιετνάμ, την Φόα Λου (10ος-11ος αι.), που 

βρίσκεται στην άκρη του Δέλτα του Κόκκινου ποταμού, μια μικρή κοιλάδα περικυκλωμένη από ψηλά 

ασβεστολιθικά βουνά και συνεχίζουμε για το Σαμ Κοκ, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική βαρκάδα στο 

ποτάμι με τις παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς).  

Η γαλήνη του τοπίου με τους ορυζώνες, τα ψηλά επιβλητικά βράχια και τα ιερά σπήλαια θα μας 

σαγηνεύσει.  

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Ανόι. 

 

4η μέρα : Ανόι - Περιήγηση πόλης – στο «παραμύθι» του Φαλόνγκ  
Η σημερινή μας επίσκεψη στην πόλη είναι άριστα συναρμολογημένη.  

Tο Mαυσωλείο και η κατοικία του Xο Tσι Mινχ, αλέες, πάρκα με κουρεμένο γρασίδι, η παγόδα της 

Λογοτεχνίας, λίμνες και λιμνούλες, είναι τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε στην πρωινή μας περιήγηση 

στο Aνόι, που κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους.  

Θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του Φο Σσι Μινχ και την τελευταια κατοικια του, την πλατεία Μπα Ντινμπ και 

το Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια θα έρθουμε στη γαλήνια λίμνη Xοάν Kιέμ, τη μεγαλύτερη λίμνη στην 

παλιά πόλη του Aνόι, στη μέση της οποίας βρίσκεται μια νησίδα που στο κέντρο της καμαρώνει η διάσημη 

παγόδα Nγκοκ ον.  

Αργότερα με πούλμαν, θα αναχωρήσουμε για τον κόλπο του Φαλόνγκ (170 χλμ.).   

Θεόρατα βράχια, μέσα στη θάλασσα, (πάνω από 3000), δημιούργησαν στον όρμο του Xαλόνγκ, ένα 

τοπίο μοναδικής ομορφιάς, για να το απολαύσετε εσείς. 

Άφιξη στον γραφικό όρμο και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.  Φρόνος στη διάθεσή μας.  
 

5η μέρα: Κρουαζιέρα στις σκόρπιες νησίδες στο κόλπο του Tonechino - Ανόι -Φούε 
Μια διαδρομή σαν παραμύθι θα ζήσουμε σήμερα έχοντας σχεδιάσει για εσάς, μια καλά οργανωμένη 

4ωρη περίπου κρουαζιέρα με ένα καλοτάξιδο «σαμπάν» στον κόλπο του Tonechino, για να γλιστρήσετε 

ανάμεσα από τις πανέμορφες νησίδες και τα αλλόκοτου σχήματος, βράχια. 

Θαυμάστε την καλλιτεχνία της φύσης, φωτογραφήστε τα ποιητικά σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 

Thien Gung και Dau Go, και απολαύστε τα εύγευστα πιάτα από ψάρι, που θα σας σερβίρουμε πάνω στο 

πλοιάριο για να συμπληρώσουμε την γλυκύτατη «γεύση» του Φαλόνγκ.  

Επιστρέφοντας στο Ανόι, ο αρχηγός μας, θα μας οδηγήσει στο αεροδρόμιο, όπου και η πτήση μας για το 

Φούε, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο από τον 19ο αιώνα του κεντρικού Bιετνάμ. ‘Aφιξη, μεταφορά στο 

ξενοδοχείο.  

 

6η μέρα: Xουέ - Βαρκάδα στον ποταμό των αρωμάτων – Nτανάγκ - Xόι Aν 
Ξεκινάμε με χαμόγελο για μια πρωινή βαρκάδα στον διάσημο ποταμό των Aρωμάτων.  

Θα συστηθούμε στην παγόδα Θιέν Mου, που δροσίζεται, στην όχθη του ποταμού και θα δούμε τους 

εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αυτοκρατορικούς τάφους «Tου Nτουκ» και «Kάι Nτιν».  

τη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς, μέσα από μια καταπράσινη βλάστηση, διασχίζοντας το θεαματικό 

πέρασμα του βουνού Hai Van, για να έρθουμε στο Nτανάνγκ, όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο Tσαμ, με 

τη καλύτερη παγκοσμίως συλλογή των Tσαμ, του αρχαιότερου πολιτισμού της Iνδοκίνας.  

Apγότερα άφιξη στο Xόι Aν, το οποίο δείχνει να έχει μείνει άθικτο από τον 16ο αιώνα. Mεταφορά και 

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.  

Xρόνος ελεύθερος.  

Η δραση συνεχίζεται με μια πεζή περιήγηση στην παράξενη πόλη για να δούμε την περίφημη σκεπαστή 

γιαπωνέζικη γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε πριν 400 χρόνια, τα αρχαία σπίτια των Eμπόρων και την 

γεμάτη ζωντάνια αγορά στην όχθη του ποταμού. 

 

7η μέρα: Φοι Αν -Φο Σσι Μινχ –Κρουαζιέρα στον Ποταμό - Saigon 
Πρωινό και φεύγουμε για το αεροδρόμιο, από όπου πετάμε για το Φο Σσι Μινχ. 

Πανέμορφη μεγαλούπολη του πολύχρωμου Bιετνάμ, που για πολλά χρόνια υπήρξε η πρωτεύουσα του 

παλιού Nότιου Bιετνάμ. Aπό το 1975 έχει «φορέσει» το καινούριο της όνομα, Xο Tσι Mινχ και αποτελεί το 

κόσμημα της χώρας.  

Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

Αργότερα θα σας φέρουμε οργανωμένα στην μεριά του ποταμού, όπου έχουμε σχεδιασει μια δίωρη 

κρουαζιέρα που θα έχει το δικό της χρώμα και θα την χαρείτε.  

Με ευχάριστη διάθεση, θα έχετε εδώ και το δείπνο σας με μουσική και μετά η πόλη είναι δική σας, για να 

συμπληρώσετε την μαγεία της ημέρας. 

 

8η μέρα: Xο Tσι Mινχ- Κουτσί – Φο Σσι Μινχ- Περιήγηση πόλης 
ήμερα θα ζήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία.  



 

Θα έρθουμε στις υπόγειες σήραγγες Κουτσί, οι οποίες ήταν το καταφύγιο των Βιετκόγκ στη διάρκεια του 

Βιετναμέζικου Πολέμου και ο αρχηγός μας θα «σφυροκοπεί» συνέχεια τα αυτιά μας με βομβαρδισμό 

πληροφοριών.  

Οι σήραγγες βρίσκονται 75 χλμ από την πόλη και αξίζει να τις επισκεφθούμε για να ανακαλύψουμε κρυφές 

αλήθειες μίας περιόδου γεμάτη περιπέτειες, εμπειρίες, τραγωδίες. 

Αργότερα θα επιστρεψουμε στο Φο Σσι Μινχ.  

Δείτε ότι το παρελθόν δεν έχει εγκαταλείψει τη πόλη. Αντίθετα διεισδύει παντού καθώς τα αποικιακά της 

αρχοντικά και τα κιόσκια στους δρόμους όπου πωλούνται οι baguettes προσδίδουν σε πολλές συνοικίες 

μία γαλλική ατμόσφαιρα.  

την απογευματινη μας περιήγηση, στην πολύβουη μητρόπολη, κατοικούν μονάχα αναμνήσεις.  

Δεν θα χορταίνουν τα μάτια σας, ομορφιές. 

Θα σας γνωρίσουμε το υπέροχο κέντρο της, το Προεδρικό Μέγαρο σήμερα μουσείο, αποικιακά κτίρια, τον 

καθεδρικό ναό Νοτρ-Νταμ και το κεντρικό ταχυδρομείο το οποίο αποτελεί υπόδειγμα αποικιακής 

αρχιτεκτονικής. 

τον ελεύθερο χρόνο σας δείξτε «χαρακτήρα». Πηγαινετε για ψώνια στα παζάρια της πόλης, για 

προσφορές καλοδεχούμενες. 

 

9η μέρα: Φο Σσι Μίνχ - Δέλτα του ποταμού Mεκόνγκ – My Tho και εννέα Δράκοντες  
Όσο δεν μας προδίδει το σώμα και η θέληση μας συνεχίζουμε το ταξίδι. 

O Mεκόνγκ που έχει τις πηγές του στα Iμαλάια στα οροπέδια του Θιβέτ, ξεδιπλώνεται σε ένα μήκος 4000 

χιλιομέτρων και λίγο πριν εκβάλλει στη θάλασσα της Nότιας Kίνας, χωρίζεται σε εννέα παραποτάμους, με 

πλάτος τριών χιλιομέτρων – που οι Bιετναμέζοι ονομάζουν «εννέα δράκοντες».  

Eπιβίβαση στο πούλμαν και ακολουθεί μια απολαυστική διαδρομή, με κατεύθυνση το Nότο.  

Είμαστε στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ, όπου ο ήλιος λάμπει σαν όνειρο από πάνω του. 

Ετοιμαστείτε γιατί θα ξεκινήσουμε με ένα πλοιάριο για να ζήσουμε μια αξέχαστη γνωριμία σ’ ένα 

ευλογημένο πανώριο κομμάτι του πλανήτη μας, όπου όλα μοιάζουν να κινούνται ανέμελα, αλλά σε 

διαφορετικούς ρυθμούς. 

Η φύση «αγκαλιάζει» σπίτια πάνω σε πασσάλους, λάσπες, χρώματα φανταχτερά, δραστηριότητες 

αγοραστών και πωλητών, ανθρώποι και βάρκες, φρούτα και κήποι, τόσο πληθωρικά, που συναντά η 

ματιά σου, όπου και αν κοιτάξεις τριγύρω σου. 

Αφήστε τώρα τα παζάρια, τις αγορές στο ποτάμι, τα χειροποίητα πλεκτά, τα ψάθινα που κανένας ξένος 

δεν περιφρονεί, γιατί συνεχίζουμε για την παγόδα Vinch Trang, που μας περιμένει να την καμαρώσουμε.  

Ανάγεται στις αρχές του 19ου αιώνα και συνδυάζει γοητευτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του Βιετνάμ, της Κίνας 

και των Φμέρ.  

Έχετε χρόνο να την περιεργαστείτε, αλλά μας κατατρέχουν οι «εννέα δράκοντες» και πρέπει να 

επιστρέψουμε στο Φο Σσι Μίνχ, όπου οι νύχτες είναι εύθυμες και γοητευτικές συνάμα. 

 

10η μέρα : Φο Σσι Μινχ – Πτήση Επιστροφής.  
Φρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα την επιστροφής.   

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και ολονύκτια πτήση, με ενδιάμεσο σταθμό. 

 

11η μέρα : Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.   
 

 

Περιλαμβάνονται:    
 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό 

 Υιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* επιλογής σας  

 Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

 Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι  

 Εκδρομή στο Φοά Λου και Σαμ Κοκ 

 Κρουαζιέρα στον κόλπο Tonechino του Φα Λονγκ με σαμπάν 

 Κρουαζιέρα στον ποταμό των Αρωμάτων στο Φουε  

 Βόλτα με παραδοσιακά πλοιάρια στο Δέλτα του Μεκόνγκ 

 Επίσκεψη στα τούνελ Κου Σσι 

 Επίσκεψη στα πήλαια Thien Gung 

 Ασφαλή λεωφορεία για τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμια και για όλες τις εσωτερικές 

μετακινήσεις του προγράμματος 

 Περιήγησεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, όπως περιγράφονται. 

 Σοπικοί έμπειροι Ξεναγοί 

 Αρχηγός/συνοδός από την Ελλάδα 



 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:    
 Υόροι αεροδρομίων, Υιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Ατομική ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη750 € 

 Βίζα εισόδου στο Βιετνάμ 35$ περίπου 

 Σοπικοί Υόροι 25 € περίπου 

 

 

 

 
Σα «γεμάτα» προγράμματα του Heronia Star αξιοποιούν την κάθε στιγμή στο ταξίδι σας προβλέποντας 

κρυφους ανεκτίμητους θησαυρούς. 

Και αυτό γιατί πιστεύουμε στο δικαίωμα σας να βλέπετε τα αξιοθέατα του κόσμου εν αφθονία. 

Αυτές είναι οι ανακαλύψεις Heronia Star. 

Αυτές που δίνουν νέες διαστάσεις στο ταξίδι σας στο Βιετνάμ 

 

Γι’αυτό μόνο στα προγράμματα μας θα βρείτε επιπλέον: 
 Εκδρομή στο γραφικό Σαμ Κοκ  

 Επίσκεψη στον κόλπο του Φα Λονγκ με τα 3.000 νησιά 

 Κρουαζιέρα στον ποταμό των Αρωμάτων στο Φουε 

 Περίπατος στην σκεπαστή Ιαπωνική γέφυρα στο Φοιαν 

 Εκδρομή στα καταφύγια των Βιετκόγκ στο Κουτσί Φο Σσι Μινχ 

 Βραδινή Κρουαζίερα με δείπνο στον ποταμό αιγκόν 

 Έκδρομή στην MyTho στο Δέλτα του Ποταμού Μεκόνγκ 

 Έμπειρος Αρχηγός απο την αρχή μέχρι το τέλος του ταξιδιού. 

 Ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε όσους εγγράφονται και εξοφλούν 30 ημέρες πριν την 

αναχώρηση. 

 12 άτοκες μηνιαίες άτοκες δόσεις  

 

 

 

Ενδεικτικές πτήσεις με QATAR AIRWAYS: 
Αθήνα - Ντόχα           20:20 – 00:40 

Ντόχα – Ανόι              02:10 – 16:20 

Φο Σσι Μίνχ – Ντόχα  19:30 – 23:25 

Ντόχα – Αθήνα          07:15 – 12:15 

 

 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 4* 
Ανόι - May De Ville Old Quarter ή La Casa Hotel  

Φαλόνγκ – Halong Plaza  

Φούε - Moonlight Hotel  

Φόι Αν - Vinh Hung Riverside Resort  

Φο Σσι Μίνχ -  Paragon Saigon  

 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 5* 
Ανόι – Pullman 

Φαλόνγκ – Novotel Halong  

Φούε - Imperial   

Φόι Αν - Sunrise Resort  

Φο Σσι Μίνχ - Grand Hotel ή Eastin Grand Hotel  

 

 

ημειώσεις: 
 Σο ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, ε περίπτωση που η συμμετοχή είναι 

μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση 120 € το 

άτομο. 

 Σο ταξίδι ανάλογα τις πτήσεις ενδέχεται να εκτελείται αντιστρόφως. 

Σημεία Υπεροχής HERONIA: 
 



 

 Σα τουριστικά λεωφορεία στο Βιετνάμ δεν διαθέτουν ζεστό αέρα. 

 

 

Σαξιδιωτικά έγγραφα: 
 Έγκυρο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο σας στην χώρα  

 Η βίζα κοστίζει 35 $ περίπου και εκδίδεται τοπικά, απαραίτητο να έχετε μαζί σας 2 φωτογραφίες 

έγχρωμες σε λευκό φόντο.  Να έχετε δολάρια ΗΠΑ μαζί σας για την εξυπηρέτηση σας. 

 

Τγειονομικές Προφυλάξεις:  
 Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.  

 Tο νερό δεν είναι πόσιμο. 

 
 

 

Pουχισμός 
Oι κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή, δεν αποκλίνουν μεταξύ τους, όπως διαπιστώνετε από τον 

δημοσιευμένο πίνακα των μέσων θερμοκρασιών. Τπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες με αρκετή υγρασία που 

γίνεται περισσότερο αισθητή τις βραδινές ώρες. Μια ζακέτα ή ένα σάλι είναι αναγκαίο να έχετε μαζί σας, 

αφού είσθε υποχρεωμένοι να ταξιδεύετε και να τρώτε σε χώρους στους οποίους ο κλιματισμός είναι 

δυνατός. Για τα παραλιακά θέρετρα, σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας μαγιό, σορτς, βερμούδες και 

γυαλιά ηλίου. 

Υαγητό/Γεύσεις 
την Iνδοκίνα τα φαγητά είναι διάσημα με πικάντικα πιάτα και φρέσκα λαχανικά που μπορείτε να δοκιμάσετε 

σε τοπικά εστιατόρια. H Bιετναμέζικη κουζίνα φημίζεται για τα 500 διαφορετικά πιάτα της και είναι πιο 

ελαφριά από την Kινέζικη.  

Aγορές και αναμνηστικά 
Aσημικά, κεντήματα, είδη ρουχισμού, πορσελάνες, έργα τέχνης στο Aνόι, στο Xο Tσι Mινχ, στο Λάος, στο 

ιέμ Ριπ.  Μην αγοράζετε κοσμήματα εάν δεν είστε βέβαιοι για την αυθεντικότητά τους. 

Kινητή Tηλεφωνία 
Ως επί το πλείστον, η σύνδεση είναι εφικτή, αλλά συμβουλευθείτε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την 

οποία είστε συμβεβλημένοι. 

Hλεκτρικό ρεύμα 
Προμηθευτείτε έναν προσαρμογέα με δύο κάθετα ελάσματα (adaptor) . 

Ποτά-Tσιγάρα 
Γενικά  επιτρέπεται η εισαγωγή  200 περίπου  τσιγάρων  και 1 λίτρο ποτό.  

Σαξί / Ιδιωτικές μετακινήσεις 
υνιστούμε να ζητάτε από το ξενοδοχείο να σας καλέσει ταξί και φροντίστε να έχετε την κάρτα του 

ξενοδοχείου πάντοτε μαζί σας. 

Αποφεύγετε τις αστικές συγκοινωνίες. 

 

Πιστωτικές κάρτες - Φρήμα 
Tα Δολλάρια Aμερικής και το Eυρώ γίνονται μερικώς αποδεκτά από τα μεγάλα καταστήματα και τα 

ξενοδοχεία. ας συνιστούμε να τα ανταλλάσσετε με τοπικά νομίσματα σε Σράπεζες ή στα ανταλλακτήρια 

των ξενοδοχείων. H ισοτιμία με το Eυρώ και το ΔολλάριοAμερικής δεν είναι σταθερή. O τοπικός ξεναγός και 

ο συνοδός σας θα σας ενημερώνει αναλυτικά κατά την άφιξή σας σε κάθε χώρα. Σα τοπικά νομίσματα δεν 

έχουν καμία ισχύ στην χώρα μας. Γι’αυτό σας προτείνουμε να τα ανταλλάσσετε με Ευρώ ή να... τα 

ξοδέψετε. Οι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές από τα περισσότερα καταστήματα της περιοχής.  

 

 

 

Μάθετε πριν ταξιδέψετε 
 



 

 

 

Διαφορά  

Ώρας 

 

ΝΟΜΙΜΑ 

 
ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

ΒΙΕΣΝΑΜ +5 +4 Νέο Ντονγκ 

ΚΑΜΠΟΣΖΗ +5 +4 Ριέλ 

ΛΑΟ +5 +4 Κιπ 

 

 

ΜΕΗ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 
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Ιανουάριος 26 21 26 16 

Φεβρουάριος 27 24 27 16 

Μάρτιος 29 26 28 19 

Απρίλιος 30 28 29 23 

 Μάιος 29 28 28 27 

Ιούνιος 28 28 27 28 

Ιούλιος 28 27 27 28 

Αυγουστος 28 27 27 28 

επτέμβριος 27 27 27 28 

Οκτώβριος 27 26 27 25 

Νοέμβριος 27 24 26 21 

Δεκέμβριος 26 22 26 17 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Καλώς ορίσατε στα Σαξίδια της Heronia Star 
 

Σαξίδια για όσους πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους 
Κάντε την ομορφιά του κόσμου «κτήμα» σας. 

το Heronia Star σχεδιάσαμε και φέτος για σας νέα Σαξίδια, που θα «ταράξουν», όχι μόνο τους 

πολυταξιδεμένους, αλλά και αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τον υλικό και πνευματικό Πολιτισμό. 

Με διαδρομές και προτάσεις γι’ αυτούς που γνωρίζουν τι ζητάνε, με άριστη κατανομή αξιοθέατων και 

πλούσιο περιεχόμενο. 

Με σωστές τιμές και ειλικρίνεια στον ταξιδιώτη, γοητεύουν τόσο με την οργάνωσή τους, όσο και την 

ποιότητά τους, που είναι μοναδική. 

Ελάτε μαζί μαςγια ένα αλησμόνητο ταξίδι, επιλέγοντας, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. 

Αμέσως θα διαπιστώσετε την διαφορετικότηταστην οργάνωσή μας. 

 

τη Heronia Star αλλάζουμε τον τρόπο που ταξιδεύετε! 
 

 Κλασικά Σαξίδια 
Ομαδικά Σαξίδια Καλής συντροφιάς 

Με το σύνθημα αυτό χρόνια τώρα καθιερώσαμε την αντίληψη των ομαδικών Σαξιδιών με αεροπλάνο στη 

χώρα μας. 

Οι πιστοί φίλοι του άρτια οργανωμένου Σαξιδιού, ταξιδεύουν μαζί μας, περιμένοντας να απολαύσουν την 

ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε Σαξίδι. 

Σαξιδιώτες όλων των κατηγοριών που σέβονται την προσωπικότητα και την ανεξαρτησία του συνταξιδιώτη 

τους, παράλληλα με τα ήθη και έθιμα των περιοχών που επισκέπτονται, αποκτούν νέους φίλους, μέσα σε 

θερμή και οικεία ατμόσφαιρα. 

Εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι συνοδοί με πάθος γι’ αυτό που κάνουν, λάτρεις του καλού ταξιδιού, 

φροντίζουν για την τελευταία λεπτομέρεια. 

 

 Unesco Tours 
Ομαδικά Σαξίδια ειδικών προορισμών, Ιστορικού, Πολιτιστικού και Γεωγραφικού 

ενδιαφέροντος. 

Είναι Σαξίδια που οδηγούν σ’ ένα πανόραμα αριστουργημάτων της ανθρώπινης 

δημιουργίας και υμνούν την προσπάθεια του ανθρώπου που αποτελεί την βάση της Γης. 

Πρόκειται για Παγκόσμια Μνημεία, μέχρι τις άκρες του κόσμου, που σε συνεπαίρνουν με τα μεγέθη τους, 

την αισθητική τους αξία και την αρχιτεκτονική τους πρωτοτυπία, είτε για την Ιστορική, είτε για την συμβολική 

τους σημασία. 

Σαξιδεύοντας σε μικρές ομάδες θα ζήσετε έντονα τις επισκέψεις σας και η βοήθεια εξειδικευμένων συνοδών, 

μαζί με μία εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, θα σας μυήσουν ακόμα περισσότερο στην γοητεία 

του Σαξιδιού. 

 

 Best Five 
Σα Σαξίδια αυτά απευθύνονται σε ένα άλλο «διαφορετικό» κοινό, που το ελκύουν τα άγνωστα σημεία, που 

βρίσκονται στα διάφορα σημεία του Πλανήτη. 

Για όσους το Σαξίδι είναι συνώνυμο της ανακάλυψης, μέσα στην απόλυτη φροντίδα και την πλήρη ηρεμία 

του πνεύματος, τότε τα προγράμματα BEST είναι τα καλύτερα. 

Οι περιηγήσεις BEST, προσφέρουν και στους πιο απαιτητικούς φίλους του Σαξιδιού, την απόλυτη γνώση 

των συνεργατών μας και μία εξαίρετη ποιότητα υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε 

τον πλούτο των διαδρομών στις καλύτερες συνθήκες. 

 Epic Journeys 
 



 

Ένα είδος Σαξιδιού, που εδώ και χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, τα EPIC, είναι μία σειρά 

προγραμμάτων προσεκτικά σχεδιασμένα σε απομακρυσμένους προορισμούς του Πλανήτη, με μελετημένα 

βήματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων για να προσφέρουν την γνώση και να διατηρούν ένα ισορροπημένο 

ρυθμό στο Σαξίδι. 

Σαξιδεύετε σε μικρά γκρούπ, έτσι ώστε να απολαμβάνετε τις επισκέψεις σε παρείστικη ατμόσφαιρα, να έχετε 

την μεγαλύτερη άνεση και να απολαμβάνετε αμέριστη προσωπική φροντίδα. 

Μένετε τις απαραίτητες μέρες στον κάθε προορισμό προκειμένου να έχετε τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης 

και να μπορείτε να εκτιμήσετε ολοκληρωτικά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. 

Σα EPIC είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα Σαξίδια. 
 

 
 

Ομαδικά Σαξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο που οργανώνονται αποκλειστικά από το NationalGeographic, το 

πρώτο σήμα ποιότητας στον Πλανήτη και διατίθενται σε συνεργασία με το HeroniaStar, στους φίλους του 

καλού Σαξιδιού από την Ελλάδα. 

Διαλέξτε ένα από τα Σαξίδια υψηλής ποιότητας του NationalGeographic και ταξιδέψτε με ιδιωτικό τζετ ή με 

ιδιωτικά κρουαζιερόπλοια και πλοία επιστημονικού ενδιαφέροντος, για να εξερευνήσετε αρχαίους 

πολιτισμούς και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα σε απομακρυσμένες περιοχές της Γης. 

Ελάτε να σας γνωρίσουμε τους εξερευνητές, τους φυσιοδίφες, τους ζωολόγους, τους οικολόγους και τους 

κορυφαίους εμπειρογνώμονες του NationalGeographic, που συνοδεύουν τα Σαξίδια και τα καθιστούν, με 

τις γνώσεις τους, περισσότερο ελκυστικά και τελείως διαφορετικά. 

Ελάτε να μάθουμε τεχνικές για την λήψη εντυπωσιακών φωτογραφιών από ένα από τους μεγαλύτερους 

φωτογράφους άγριας ζωής στον κόσμο. 

Γίνετε ανιχνευτές ορυκτών και νομάδες της ερήμου και των πάγων. 

Ανακαλύψτε σπάνια θαλάσσια κέντρα βιοποικιλότητας. 

Γνωρίστε τα πιο «πλούσια» ηφαίστεια στον κόσμο. 

Αντιμετωπίστε θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα. 

Παρακολουθήστε μία ιδιωτική συναυλία σε κάποιο αρχοντικό της ιβηρίας. 

Ξεκινήστε μία περιπέτεια άγριας ζωής και αντιμετωπίστε μία απίστευτη σειρά από θρυλικά πλάσματα του 

κόσμου. 

Σα Σαξίδια του NationalGeographic τώρα είναι κοντά σας. 

 

 Travel Design for 2 
 

Οι φίλοι μας θέλουνε πάντοτε να ταξιδεύουν από θέση ισχύος. 

Γι’ αυτό και στα ατομικά Σαξίδια περιλαμβάνουμε και προσφέρουμε ότι δεν μπορούν όλοι οι άλλοι. 

Ελάτε στα γραφεία της εταιρίας μας να συζητήσουμε. 

Έχουμε αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα ταξιδιωτικής σκέψης και τελικού αποτελέσματος, για να 

ευχαριστηθείτε ένα πετυχημένο και ασφαλές ταξίδι σε «ατομική συσκευασία» που θα είναι για σας μία 

γλυκιά και παντοτινή ανάμνηση. 
 

ας ευχαριστούμε που επί 38 πραγματικά χρόνια,  μας υποστηρίζετε και μας ακολουθείτε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 -2016  

Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη  

οικογένεια ταξιδιών  

και διατηρούμε το μύθο της HeroniaStar,  

ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος οργανωτής ταξιδιών στην Ελλάδα. 



 

 

Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν ένα ταξίδι πετυχημένο 

 
Αερομεταφορείς 

Έχουμε μία μεγάλη και υπεύθυνη ποικιλία κριτηρίων για την επιλογή των 

αερομεταφορέων που επιλέγουμε για να συνεργαστούμε στα ταξίδια μας : 

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, ο χρόνος αναχώρησης και    επιστροφής, οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν και οι καλύτεροι ναύλοι.  

 

 

 

Ξενοδοχεία 
Διαρκώς στοχεύουμε στην ποιοτική διασφάλιση και στην  συνεχή αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων που συνεργαζόμαστε για να 

διασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίηση σας.Δεν διακινδυνεύουμε ποτέ την ποιότητα 

και δίνουμε μεγάλη  έμφαση στην τοποθεσία, στην επιθυμητή καθαριότητα καιστην 

ωραία εμφάνιση τους. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που και πως κοιμάται κανείς 

τη νύχτα ενός ταξιδιού. 

 

Γεύματα 
 Όσοι ταξιδεύουν γνωρίζουν τι σημασία έχει το καλό φαγητό και εμείς που 

φροντίζουμε όλες τις γεύσεις του ταξιδιού στο φαγητό, δίνουμε την πιο πλούσια. 

Είμαστε παντού παρόντες. Υροντίζουμε για «Σοπικές πεσιαλιτέ», δείπνα με 

παραδοσιακά συγκροτήματα, ελεγχόμενες φρέσκες σαλάτες, Βιολογικά προϊόντα 

από τοπικές φάρμες. 

Μια μοναδική φροντίδα που κάνει τα ταξίδια μας περισσότερο γευστικά. 

 

Ξεναγήσεις 
Σο ταξίδι κρύβει τόσες διαστάσεις  τόσα ενδιαφέροντα που δεν επιτρέπεται να τα 

αφήνουμε αναξιοποίητα.Η τέχνη, η θρησκεία, η γνώση της Ιστορίας, των εθίμων 

και της κουλτούρας,  περνούν προσεκτικά στα προγράμματα των ξεναγήσεων 

μας για να δημιουργήσουμε ένα άρτιο ταξίδι.   Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται από 

τοπικούς διπλωματούχους ξεναγούς που αγαπούν τον τόπο τους και 

μεταφράζονται στα Ελληνικά. 

 

υντονιστές Σαξιδιού 
ΗHeronia εμπιστεύεται τα ταξίδια του σε αποδεδειγμένα ικανούς συνοδούς -

αρχηγούς ώριμους, έμπειρους, με ήθος, αξιοπιστία και ακεραιότητα. 

Σους επιλέγουμε προσεκτικά, τους εκπαιδεύουμε συστηματικά, τους εξοπλίζουμε με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το έργο τους. 

Οι συντονιστές τηςHERONIA υπερέχουν σε όλα. 

Είναι περιζήτητοι γιατί έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα που χρειάζεται 

η δουλειά τους μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει. 

Οι άνθρωποί μας 
Από εδώ αρχίζουν όλα. 

Είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά. Είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι σας. 

Είναι η χαρισματική ομάδα η οποία δημιουργεί αξία στο ταξίδι και εκτελεί με τέτοιο 

τρόπο που δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να ακολουθήσει.  Οι άνθρωποι της Hero-

nia μοναδικοί στον χώρο του ταξιδιού προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες και 

χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά για να απολαμβάνετε ονειρεμένα ταξίδια. 

 

 

 

 

Όταν είσαι Heronia Star μπορείς και  

προσφέρεις περισσότερα 

Όλα αυτά τα σημεία υπεροχής έχουν κάνει σήμερα τη Heronia Star το πρώτο και 

καλύτερο όνομα στο οργανωμένο ταξίδι. 
 



 

 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ Heronia Star 
 

τη Heronia Star δημιουργήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης για την συνεργασία σας και την 

ενεργή συμμετοχή στα ταξίδια μας. 

 

 Έγκαιρη κράτηση 
100 έως 500 €έκπτωση στο ζευγάρι αν δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο ταξίδι 30 μέρες 

πριν από την αναχώρηση.   

Οι τιμές εμπεριέχουν την έκπτωση της έγκαιρης κράτησης. 

 

 Αφορά Σαξιδιώτες από την Περιφέρεια : 
50% έκπτωση στις εσωτερικές πτήσεις από / προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».  Η προσφορά 

ισχύει για συμμετοχή σ το επόμενο εξωτικό ταξίδι. 

30% έκπτωση για διαμονή μιας νύχτας σε ξενοδοχείο των Αθηνών.   

Η προσφορά ισχύει για τις εσωτερικές πτήσεις που δεν ανταποκρίνονται άμεσα με την πτήση 

αναχώρησης του επιλεγμένου ταξιδιού στο εξωτερικό. 

 

 HERONIA  Honeymooners 
Αναβάθμιση δωματίου (όπου δυνατόν), ένα μπουκάλι τοπικό κρασί και ένα γαμήλιο κέϊκ / τούρτα, 

στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.   

Ζητείται έγκαιρη κράτηση και η ληξιαρχική πράξη γάμου. 

 

 HERONIA  Singles 
10 % έκπτωση στη τιμή της επιβάρυνσης του μονόκλινου δωματίου. 

 

 HERONIA  BonusClub 
100 έως 300 €επιπλέον Έκπτωσηστο ζευγάρι για όλους του ταξιδιώτες  που είναι μέλη του HERONIA 

BonusClub και μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με προϊόντα για την υγεία σας, 

τις αποδράσεις σας, αλλά και την ψυχαγωγία σας.Αν ακόμα δεν είσθε μέλος, εγγραφείτε τώρα. 

 

 

ημείωση : Οι Προσφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε σύνολο περισσότερα από δύο ή τρία 

προνόμια HERONIA. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες μας. 
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