
Авторський груповий тур В'єтнам, Камбоджа + круїз Південно-Східною Азією 

20.12.2020 
16 днів – 3800 доларів 
 
Київ – Ханой – Халонг (круїз із ніччю на кораблі) – Ханой (Хоали –Там Кок) – Сіємреап (Ангкор Тхом –Та 
Пром – Ангкор Ват – водоспад Кулен – храми Бантей Срей) – Сінгапур – круїз на лайнері «Quantum of the 
Seas» (Малакка – Пенанг – Пхукет) – Сінгапур – Київ 

 

 
У вартість входить 
Проживання в готелях 4*: 3 ночі у В'єтнамі, 2 ночі в 
Камбоджі, 2 ночі в Сінгапурі (одна з ночей у готелі 
MarinaBaySands), 5 ночей на лайнері – каюта з 
балконом 
Запрошення для в'єтнамської візи; 
Групові трансфери; 
Міжнародний переліт; 
Екскурсії за 
програмою;  
Фаст-трек во 
Вьетнаме. 

У вартість не входить 
Обов'язкові портові збори: дор./дит. (до 18 років) – 185 доларів, сервісний 
збір (оплачується на борту після закінчення круїзу самостійно) 
Медична страховка: до 60 років – 2 долари/доба, після 60 років – 2,5 
долари/доба 
Додаткові екскурсії під час круїзу в портах заходу; вхідні квитки в храми, 
музеї, історичні об'єкти 
Візи: віза до В'єтнаму 25 доларів, віза в Камбоджу 25 доларів (після 
прильоту), віза в Сінгапур 60 доларів (мультивіза:фото й анкета 
безприсутності) 
Проїзд у міському транспорті; 
Одномісне розміщення – SNGL  

Польотні дані: 
Міжнародний переліт: 
1. Київ-Ханой, Сінгапур-Київ, польотні дані: 
QR  296   20NOV KBPDOH  1235   1850  
QR  968   20NOV DOHHAN   2105  #0740  
QR  945  04DEC SINDOH  0200  0530  
QR  295 04DEC DOHKBP   0655 1125 
2. В'єтнам – Камбоджа 
3. Камбоджа – Сінгапур 
 
День 1 Київ - Ханой 

Виліт з Києва в Ханой (В'єтнам) Катарськими авіалініями. 
 

День 2 Ханой - Халонг (круїз із ніччю на кораблі) (сніданок, обід, вечеря) 
Приліт у Ханой (міжнародний аеропорт Noi Bay), отримання візи після прибуття. Зустріч з кваліфікованим 
гідом в аеропорту.Трансфер у Халонг. Круїз із ніччю на кораблі. Реєстрація в круїзному центрі. Розміщення 
на кораблі. Відвідування печери СунгСот і острова Титова для купання. Відпочинок на кораблі. 

 
День 3 Ханой - Халонг (сніданок, обід) 
Сніданок. Відвідування печери Луон. Переїзд у Ханой, прогулянка по старому місту в районі озера 
Повернутого меча. Ніч у Ханої. 
 
День 4 Ханой (Хоали – Там Кок) 

Сніданок. Виїзд на екскурсію Хоали і Там Кок. 
 

День 5 Ханой – Сіємреап 

Сніданок. Трансфер в аеропорт Noibai (Ханой). Міжнародний переліт Ханой – Сіємреап (Камбоджа). Виїзд 
на вечерю з Апсара-шоу. Трансфер у готель. Ночівля. 
 

День 6 Сіємреап (АнгкорТхом - Та Пром - Ангкор Ват) 

Сніданок. Виїзд у найвідоміші храмові комплекси Ангкора: АнгкорТхом, Та Пром, Ангкор Ват. Вільний вечір. 
Ночівля. 
 

День 7 Сіємреап (водоспад Кулен - храми БантейСрей) - Сінгапур 

Відвідування водоспаду Кулен. Переліт у Сінгапур. Трансфер у готель. Ночівля. 
 

День 8-13 Круїз на лайнері «Quantumof the Seas» 

Сніданок. Оглядова екскурсія по Сінгапуру. Трансфер у порт. Посадка на лайнер. 
 

День 14 Сінгапур 
Висадка з лайнера. Поселення в готель. Вільний час. Ночівля. 
 

День 15 Сінгапур - Київ 

Сніданок. Виселення. Вільний час. Трансфер в аеропорт Сінгапура. 
 

День 16 Київ 

Приліт до Києва. 
 



Додаткова інформація: 
 
Екскурсії за програмою: 
– екскурсія по Сінгапуру; 
– екскурсія в Халонг (круїз із ніччю на кораблі); 
– прогулянка по Ханою на рикші; 
– екскурсії в Камбоджі. 
 
Під час круїзу на лайнері «QuantumoftheSeas»: 
 
– вода, чай, кава з автоматів у ресторані "шведський стіл" 24 години; 
– харчування в ресторані "шведський стіл": ранній сніданок, сніданок, закуски в піцерії та грилі, обід, вечеря, 
закуски для опівнічників; напої з бару оплачуються додатково; 
– харчування в ресторані a lacarte: сніданок, обід, вечеря без напоїв (оплачуються додатково); 
– розважальні заходи на борту (вечірні вистави в театрі, жива музика в барах і лаунж, анімаційні шоу, 
дискотека); 
– відвідування всіх громадських приміщень лайнера, включаючи бібліотеку, басейни, джакузі біля басейнів, 
дитячий водний парк, тренажерний зал; 
– спортивні ігри: настільний теніс, шаффлборд; 
– послуги вихователів і аніматорів для дітей п'яти вікових груп у міні-клубах – від 6 місяців до 17 років; 
– користування плавзасобами для посадки і висадки в портах, де лайнер не причалює до пристані. 
 
Оплачується додатково: 
- міні-бар в каюті; 
- послуги індивідуального користування на борту (СПА-салон, салон краси, пральня, інтернет) 
- напої (соки, спиртні напої, коктейлі) 
 

http://stage.feeria.ua/ua/node/811

