
	
	

VİETNAM	&	KAMBOÇYA	&	TAYLAND	
Bambaşka	hayatların	mümkün	olduğunu	görmek	için;	uzaklara,	doğuya	bir	seyahat…	

01	–	10	Aralık	2016	
	
	
1.	GÜN		 01	Aralık	2016,	Perşembe	 Istanbul	/	Ho	Chi	Minh	City	(	Vietnam	)	
Çarşambayı	Perşembeye	bağlayan	gece	yarısından	sonra,	01:00’de	kalkan	uçağımız,	yerel	saat	 ile	
16:15’de	Ho	Chi	Minh	City’e	 (bir	diğer	 ismi	 ile	Saygon)	 iniyor.	Yerel	 rehberimiz	 ile	buluşmamızın	
ardından	özel	aracımız	ile	otele	geçiyoruz.		
Akşam	için	rehberimizden	tavsiyeler	alabilir,	Saygon’un	sokaklarını	kendiniz	keşfedebilirsiniz.		
	
Uçağımız		 	 :	THY,	TK168	;	Istanbul	/	Ho	Chi	Minh	City	;	01:00	–	16:15	
Dahil	olan	öğünler		 :	-	
Konaklamamız		 :	Ho	Chi	Minh	City,	Rex	Hotel		

	
2.	GÜN		 02	Aralık	2016,	Cuma		 Ho	Chi	Minh	City	
Bu	sabahki	vaktimizi,	Ho	Chi	Minh	şehrini	gezmeye	ayırıyoruz.	19.	Yüzyıl	sonlarında,	Vietnam	French	
Indochina	 adı	 verilen	 Fransız	 kolonilerinin	 bir	 parçası	 iken	 inşa	 edilmiş	 Genel	 Postane	 Binası	 ile	
gezimize	başlıyoruz.	Daha	sonra	Thong	Nhat	Konferans	Binası,	Çin	Mahallesi	ve	Deniz	Tanrıçasına	
ithafen	inşa	edilmiş	Cantonese	Thien	Hau	Tapınağı’nı	ziyaret	edeceğiz.	Şehir	merkezine	dönüp,	çok	
geniş	yelpazede	taze	ürünlerin	satıldığı	Ben	Thanh	Pazarı’nı	gezeceğiz.		
Öğle	 yemeğimizin	 ardından,	 turumuzun	en	 ilginç	 gezilerinden	biri	 olan	CuChi	 Tünelleri’ne	doğru	
aracımızla	 yol	 alacağız.	 Vietnam	 Savaşı	 sırasında,	 Viet	 Kong	 (Güney	 Vietnam	 yönetiminin	
çökertilmesi,	Kuzey	ve	Güney	Vietnam'ın	yeniden	birleştirilmesi	amacı	 ile	oluşturulan	siyasi	örgüt)	
tarafından	şehir	altında	oluşturulan	ve	inanılmaz	bir	ağa	sahip	yeraltı	tünelleridir.	Tüneller	saklanma	
amacı	ile	kullanımlarının	yanında,	iletişim	yolu	olarak,	yemek	ve	silah	depolamada	ve	kuzey	Vietnam	
askerlerinin	yaşam	alanı	olarak	da	kullanılmıştır.		
Turumuzun	sonunda	otelimize	geri	dönüyor,	akşamımızı	dilediğimizce	geçiriyoruz.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Ho	Chi	Minh	City,	Rex	Hotel		

	
3.	GÜN		 03	Aralık	2016,	Cumartesi	 Ho	Chi	Minh	City	
Otelde	 kahvaltımızın	 ardından,	Mekong	Delta’sında	 yer	 alan	My	 Tho	 gezimiz	 için	 yola	 çıkıyoruz.	
Dünya’nın	 en	 uzun	 12.	 Nehri	 olan	 Mekong	 Nehri’nin	 toplam	 uzunluğu	 yaklaşık	 4.900	 km’dir.	
Kaynağını	 Çin’de	 Çinghay’dan	 alan	 bu	 nehir,	 Laos,	 Tayland,	 Kamboçya	 rotasını	 takip	 ederek	
Vietnam’ın	Ho	Chi	Min’in	güneyinde	geniş	bir	delta	oluşturarak	Güney	Çin	Denizi’ne	dökülür.	My	
Tho’ya	 gelişimizin	 ardından,	 nehir	 üzerinde	 tekne	 ile	 huzurlu	 bir	 tur	 yapacağız.	 Nehir	 yatağının	
kıyılarında	 su	 üzerinde	 inşa	 edilmiş	 evleri,	 meyve	 ekim	 alanlarını	 ve	 balık	 köylerini	 göreceğiz.	
Turumuzun	devamında	Kaplumbağa	Adası’na	gelip,	öğle	yemeğimizi	buradaki	meyve	bahçesinde	
yiyeceğiz.		
Öğle	yemeğinin	ardından,	tekne	ile	daha	az	turistik	bir	bölge	olan	An	Khanh’a	gelecek	ve	suda	yetişen	
hindistancevizi	ağaçları	gölgesinde,	doğal	kanallar	boyunca,	elle	örülmüş	Çin	kayıklarının	üzerinde	
gezinti	yapacağız.	Güney	Vietnam	halk	ezgilerinin	canlı	müzikleri	eşliğinde,	mevsimin	ballı	meyve	
çaylarını	 yudumlayacağız.	 Son	 durağımız	 ise	 yerlilere	 ait	 bir	 aile	 işletmesi	 olacak.	 Yerel	 yaşamın	



	
	
saflığını	görebileceğimiz	bu	ziyaretimizde,	enfes	hindistancevizi	şekerlerimizi	yiyecek	ve	ekim	alanları	
arasında	gezinirken	doğal	yaşamın	güzelliğini	gözlemleyeceğiz.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Ho	Chi	Minh	City,	Rex	Hotel		

	
4.	GÜN		 04	Aralık	2016,	Pazar	 	 Ho	Chi	Minh	City	(Vietnam)	-	Phnom	Penh	(Kamboçya)	
Günümüz	Vietnam’da	başlıyor,	Kamboçya’da	sona	eriyor.	Kamboçya,	kuruluşu	9.	Yüzyıla	dayanan;	
14,8	milyon	nüfusu	ile	70.	Sırada	yer	alan,	ana	geçim	kaynağı	tekstil	ve	tarım	olan	oldukça	fakir	bir	
ülke.	1863	–	1953	yılları	arasında	Fransız	kolonisi	olan	Kamboçya’da,	1975-79	yılları	arasında	ülkeyi	
yöneten	Pol	Pot	başkanlığındaki	Kızıl	Khmerler	yaklaşık	3,3	milyon	kişinin	öldürüldüğü	dünyanın	en	
büyük	katliamlarından	birinin	de	sorumlusu.	
Sabahtan	Vietnam-Kamboçya	arasındaki	Moc	Bai	sınırına	aracımızla	geliyor,	sınır	kapısında	aracımızı	
değiştiriyor	 ve	 vizemizi	 alarak	 sınırı	 geçiyoruz.	 Rehberimiz	 ve	 aracımız	 ile	 beraber	 Kamboçya’nın	
başkenti	Phnom	Penh’e	doğru	yola	çıkıyoruz.	Tüm	bu	yolculuğumuz	yaklaşık	230	kilometre	sürecek	
çok	değişik	ve	etkileyici	bir	yolculuk.	Yolculuk	sırasında	uçsuz	bucaksız	pirinç	tarlalarını	da	görme	
imkânımız	olacak.		
	

Bugün	yolda	vakit	kaybetmemek	için,	öğle	yemeğimizi	otelden	hazırlattığımız	bir	öğle	yemeği	paketi	
şeklinde	alıyoruz.		
	

Otelimize	 giriş	 yaptıktan	 sonra	 şehir	 turumuza	 başlıyoruz.	 İlk	 gezimiz	 Kraliyet	 Sarayı	 ile	 başlıyor.	
Kamboçya	Kralı’nın	resmi	ikametgâhı	olan	bu	saray,	1866	senesinde	inşa	edilmiş.	Saray	kompleksi	
içinde	bulunan	Gümüş	Tapınak’ı	da	ziyaret	edeceğiz.	Çok	renkli	ve	tütsü	kokulu	bu	güzel	tapınak,	
Budizm’de	 önemli	 bir	 yere	 sahip	 olan	 çiçeklerle	 süslü.	 Daha	 sonra	 Kamboçya’nın	 1953	 yılında	
Fransa’dan	bağımsızlığını	kazanmasının	anısına	yapılan	Bağımsızlık	Anıtı’nı	göreceğiz.	Bugünkü	son	
ziyaretimiz,	 1373	 yılında	 inşa	 edilen	 Phnom	Penh	 şehrinin	merkezi	 olarak	 kabul	 edilen	 tarihi	 bir	
Budist	Tapınağı,	Wat	Phnom.		
Bu	akşam	yemeğimiz	yerel	bir	restoranda	alınacak.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği	(yemek	paketi),	Akşam	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Phnom	Penh,	Intercontinental	Hotel		

	
5.	GÜN		 05	Aralık	2016,	Pazartesi	 Phnom	Penh	–	Siem	Reap	
Bugün	uzun	bir	yolculuk	bizleri	bekliyor.	Yaklaşık	6	saat	sürecek,	314	kilometrelik	bir	yol	gideceğiz.	
Yolumuzun	 üzerinde	 fotoğraf	 molaları	 ve	 dinlenme	 molaları	 verecek,	 Skun	 şehrindeki	 meşhur	
Örümcek	 Pazar’ını	 gezeceğiz.	 Gerçek	 Kamboçya	 el	 sanatlarını	 görebileceğiniz,	 tüm	 köyün	 örnek	
resim	kullanmadan	yaptıkları	taş	oymacılık	eserleri	 ile	büyüleneceksiniz.	12.	Yüzyılda	inşa	edilmiş,	
20’den	 fazla	 dar	 kemere	 sahip	 tarihi	 Kampong	 Kdei	 Köprüsü’nü	 ziyaret	 ederek,	 Angkor	
Tapınakları’na	yakın	olması	sebebiyle	kalabalık	bir	şehir	olan	Siem	Reap’a	varacağız.		
Bu	akşamki	akşam	yemeğimizi	açık	büfe	olarak,	dans	 figürleri	 ile	efsanelerin	ve	 tarihi	hikâyelerin	
anlatıldığı	geleneksel	Apsara	Dans	Show’u	eşliğinde	yiyeceğiz.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği,	Akşam	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Siem	Reap,	Sokha	Angkor	Hotel		

	



	
	
6.	GÜN		 06	Aralık	2016,	Salı	 		 Siem	Reap	
Sabah	kahvaltımızın	ardından	Ta	Prohm	Ormanı’na	gidecek	ve	buradaki	tapınağı	ziyaret	edeceğiz.	
12.	 yüzyıl	 sonlarında	 inşa	 edildiği	 düşünülen	 tapınak,	 ilk	 bulunduğu	 zamanki	 gibi	 bırakılmış	 ve	
tapınakla	 bütünleşmiş	 doğa	 tapınağın	 Kamboçya’da	 en	 çok	 ziyaret	 edilen	 mekânlar	 arasında	
olmasına	sebep	oluyor.	Tapınak	gezimizin	ardından	Angkor	Thom’un	güney	kapısına	giderek,	taştan	
oyulmuş	 heybetli	 insan	 yüzlerini,	 etkileyici	 Bayon	 ve	 Phimeanakas	 Tapınakları’nı,	 fil	 şeklindeki	
oymalarıyla	 ünlü	 Fil	 Terası’nı	 ve	 ölüm	 Tanrısı	 Yama’nın	 resmedildiği	 Cüzzamlı	 Kral’ın	 Terası’nı	
gezeceğiz.	 	Öğleden	sonramızı	 ise	bir	mimarı	harikası	olan	Angkor	Wat’a	ayırıyoruz.	Dünyanın	en	
büyük	dini	yapısı	olma	özelliği	taşıyan	Angkor	Wat,	1.626.000	m2	üzerine	kurulmuş.	Khmer	Krallığı	
için	bir	Hindu	Tapınağı	olarak	inşa	edilmiş,	zaman	içinde	Budist	bir	tapınağa	dönüşmüştür.	Kamboçya	
bayrağı	 üzerinde	 de	 bu	 tapınak	 yer	 almaktadır.	 Bu	 ihtişamlı	 yapı	 çevresinde	 gezecek;	 kolonlu	
galerileri,	kütüphaneleri,	avluları	ve	tapınağın	yansımalarıyla	muhteşem	görüntüler	oluşturan	küçük	
gölleri	göreceğiz.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Siem	Reap,	Sokha	Angkor	Hotel		

	
7.	GÜN		 07	Aralık	2016,	Çarşamba	 Siem	Reap	–	Bangkok	(	Tayland	)	
Kahvaltıyı	 takiben,	 öğlene	 kadar	 boş	 vaktimiz	 olacak.	 Bu	boş	 vakitte,	 Siem	Reap’in	 en	 ilginç	 eski	
çarşısını	 gezerek	 Kamboçya’ya	 ait	 hediyelik	 eşya	 alışverişi	 yapma	 imkânımız	 olacak.	 Daha	 sonra	
Bangkok	 Havayolları	 ile	 Tayland’ın	 en	 kalabalık	 şehri	 ve	 başkenti	 Bangkok’a	 uçuşumuz	 için	
havaalanına	transferimiz	gerçekleşiyor.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı	
Konaklamamız		 :	Bangkok,	Amari	Watergate	Hotel		

	
8.	GÜN		 08	Aralık	2016,	Perşembe	 Bangkok	
Otelde	 kahvaltımızı	 ettikten	 sonra,	 Bangkok	 şehir	 turumuza	 başlıyoruz.	 Gezimizin	 ilk	 durağı,	
Bangkok’un	 en	 eski	 tapınağı	 olan	Wat	 Pho.	 Bu	 tapınakta	 Nirvana’ya	 ulaşan	 Buda’nın	 45	 metre	
uzunluğundaki	 heykelini	 göreceğiz.	 Tayland’da	 bulunan	 ve	 birinci	 sınıf	 olarak	 nitelendirilen	 altı	
tapınağın	ilk	sırasında	yer	alıyor.	Burası	ayrıca	Tayland’ın	ilk	üniversitesi	olmakla	birlikte,	inanılmaz	
bir	 sanat	 zenginliğine	 sahip.	 Masajın	 da	 arasında	 bulunduğu	 geleneksel	 tedavinin	 en	 önemli	
merkezlerinden	olmaya	da	devam	ediyor.	Bir	sonraki	ziyaretimiz,	Altın	Buda’nın	Tapınağı	olan	Wat	
Trimitr.	 Sukhothai	 sanatının	 önemli	 eserlerinden	 olan	 bu	 heykel,	 5,5	 ton	 ağırlığında	 ve	 gerçek	
altından	yapılmış.	Wat	Arum	Tapınaklar’ı	da	gezeceğimiz	yerler	arasında.		
Yerel	bir	öğle	yemeğinin	ardından,	Chao	Phraya	Nehri’ne	doğru	kanaldan	bir	uzun	kuyruklu	tekne	
gezisi	 yapacağız.	 Çin	 Mahallesi	 gezimizin	 ardından	 akşam	 yemeğimiz	 için	 hazırlanmak	 üzere	
otelimize	dönüyoruz.		
Akşam	 yemeğimizin	 ardından,	 Tayland’ın	 geçmişini	 yansıtacak	 kültürel	 performanslarını	 (Niam	
Siramit)	izleme	fırsatımız	olacak.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği,	Akşam	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Bangkok,	Amari	Watergate	Hotel		

	
	



	
	
9.	GÜN		 09	Aralık	2016,	Cuma		 Bangkok	
Bugün,	 Tayland’ın	 en	 etkileyici	 yüzen	marketlerinden	 biri	 olan	 Damnoen	 Saduak’a	 gideceğiz.	 Su	
kanallarının	 üzerinde,	 renkli	 tekneleriyle	 taze	meyve	 ve	 sebzeler	 satan	 yerel	 insanlar	 ile	 tanışıp	
alışveriş	 yapma	 imkânımız	 olacak.	 Yerel	 hayatı	 yerinde	 görecek,	 bambaşka	 bir	 Pazar	 kültürüne	
tanıklık	 edeceğiz.	 Daha	 sonra	 bir	 hindistancevizi	 çiftliğini	 ziyaret	 edecek	 ve	 taze	 hindistancevizi	
suyunun	tadına	bakacağız.	Ayrıca	rumbutan,	mango,	papaya	gibi	Tayland’a	özel	meyveleri	de	bulmak	
mümkün!	 Bangkok’a	 dönüşümüzde	 ve	 olağanüstü	 güzellikte	 bahçelerin	 olduğu	 Gül	 Bahçesi’ni	
ziyaret	edecek	ve	yerliler	tarafından	yapılacak	yerli	dans	gösterisini	seyredeceğiz.		
Gün	içerisinde	ayrıca	çok	ilginç	kobra	ve	yılan	gösterisi	izleyeceğiz	ve	tik	ağacı	atölyesine	gideceğiz.	
Tik	ağacının	nasıl	işlendiği	ve	ne	şekilde	kültürlerinin	parçası	olduğunu	görecek,	satın	alma	imkânına	
da	sahip	olacağız.		
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı,	Öğle	Yemeği	
Konaklamamız		 :	Bangkok,	Amari	Watergate	Hotel		

	
10.	GÜN		 10	Aralık	2016,	Cumartesi	 Bangkok	/	İstanbul	veya	Bangkok	/	Phuket	 	
Turunu	burada	sonlandırmak	isteyenler	için,	havaalanına	transferimiz	ile	yolculuğumuz	sona	ediyor	
	
Dahil	olan	öğünler		 :	Kahvaltı	
Uçağımız	 	 :	TK	65	;	Bangkok	/	Istanbul	;	11:30	–	17:25	
	
	
Dileyenler	ise	turun	sonuna	Phuket’te	4*	veya	5*	olmak	üzere	2	alternatif	otelden	birinde	3	gece	
deniz	tatili	ekleyebilir,	dinlenerek	Türkiye’ye	dönebilir.		
	
	
	
	
	
13.	GÜN		 13	Aralık	2016,	Salı	 	 Phuket		/	Bangkok	/	Istanbul	
Uzatmaya	kalan	misafirlerimiz	için,	Phuket	havaalanına	transferlerinin	ardından	Bangkok	üzerinden	
uçuşları	ile	tur	sona	eriyor	
	
Uçağımız	 	 :	TK	65	;	Bangkok	/	Istanbul	;	11:30	–	17:25	
*Phuket-Bangkok	iç	hat	uçağı	bildirilecektir.		


