
 

 

 Mekong-joen risteily  Amawaterways AmaDara  ***** 
Siem Reap - Ho Chi Minh City  18-30.10.2019 

    

 

                                  

 

Angkor Watin temppeli nukkui ruususen unta aina 1860-luvulle saakka,  
kunnes ranskalaiset ”löysivät” sen uudelleen.  
Kambodzan sotaisa lähimenneisyys eivät voi olla koskettamatta matkailijaa.  
Siem Reapissä palaamme historiassa vuosisatoja ajassa taaksepäin khmerien hindulaiseen aikaan,  
jolloin hallitsijat rakennuttivat toinen toistaan upeampia temppeleita ja muistomerkkejä,  
joista monista luonto ja trooppinen kasvillisuus otti yliotteen.  
 
Vietnamin luonnon kauneus on itsessään elämys. Vietnamilaiset ovat saaneet vaikutteita kiinalaisilta ja  
ranskalaisilta, mikä näkyy mm. ruokakulttuurissa ja uskonnoissa. Matkan aikana näemme kuinka Vietnamin 
sodan jäljet ovat painumassa riisipeltojen vehreyteen ja kansa katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. 
 
Risteilemme tasokkaalla AmaDara jokiristeilijällä, jossa on tilavat hytit ja sviitit.  
Yleisistä tiloista löytyy 2 tyylikästä ravintolaa, viihtyisä lounge, kuntosali, kampaamo, kylpylä ja aurinkoterassi.  
Laivaan mahtuu 124 matkustajaa, joista huolehtimassa on 52 henkilökunnan edustajaa. 
 
Esimerkkipäivä jokiristeilijällä alkaa aamiaisella, jonka jälkeen on vuorossa opastettu aamupäivä retki. 
Lounas nautitaan yleensä laivalla. Halutessaan voi nauttia koko päivän aurinkokannen uima-altaalla. 
Tai voi hemmotella itseään kylpylähoidoissa tai kampaajalla sekä kuntoilla kuntosalilla. 
Joskus laiva on satamassa koko päivän tai sitten risteillään lyhyt matka seuraavaan kohteeseen  
lounaan tai päiväkahvin aikaan. Iltapäivällä lähdetään jälleen retkille, joiden jälkeen paluu laivaan 
ja valmistautumista illalliselle. Laivalla on tarjolla myös iltaohjelmaa.  
 

     
 Katso video risteilystä: https://youtu.be/x5UxP_oZKhc 
 

Tarkempi matkaohjelma lähetetään ensi vuoden puolella. (A=aamiainen, L=lounas, I=illallinen) 

https://youtu.be/x5UxP_oZKhc


 

 

 
                (Matkaohjelmaa täydennetään tulevan vuoden aikana mm. lentotiedoilla) 
                 Lyhyt päiväkuvaus 
 

1. päivä 18.10.2019 Lähtö iltapäivällä Helsingistä. (lentotiedot ohjelman lopussa viimeisellä sivulla)  
 

2. päivä 19.10.2019 Koneenvaihto esim. Bangkokissa ja lento Siem Riepiin, jonne saavutaan puolilta päivin.  
Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen kuljetus hotelliin ja sisäänkirjautuminen.  
Yhteinen lounas Square 24-ravintolassa, jonka jälkeen lepoaikaa.  
Illalla yhteinen tervetulo-illallinen ryhmällemme Mahob Khmer Cuisine-ravintolassa. 

   
  3. päivä  20.10.2019  SIEM RIEP  (A, I) Angkor Wat ja Angkor Thom  

 
 

            Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen aamupäivällä retki maailmankuuluun Angkor Watin temppelialueeseen.  
Angkor Wat rakennettiin 1100-luvun alussa kuningas Suryavarman II:n valtiontemppeliksi ja pääkaupungiksi.  

Alueen suurimpana ja parhaiten säilyneenä temppelinä se on ainoa, joka on pysynyt merkittävänä uskonnollisena 

keskuksena perustamisestaan lähtien – ensin hindulaisena Vishnulle omistettuna temppelinä, sitten buddhalaisena. 

Angkor Wat on Khmer-valtakunnan klassisen arkkitehtuurin huipentuma. Siitä on tullut Kambodzan symboli, se on 

kuvattu maan lippuun ja se on maan tärkein matkailukohde. 

Angkor Watissa yhdistyvät kaksi Khmer-temppeliarkkitehtuurin perustyyliä: temppelivuorityyppi ja myöhempi  

pylväskäytävällinen temppeli. Se suunniteltiin esittämään Meru-vuorta, jumalten kotia hindulaisessa mytologiassa. 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Suryavarman_II&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hindulaisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vishnu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Buddhalaisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Khmer-valtakunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BEan_lippu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Meru
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindulainen_mytologia&action=edit&redlink=1


 

 

Vallihaudan ja 3,6 kilometriä pitkän ulkomuurin sisällä on kolme suorakulmion mallista pylväskäytävää,  

jotka on nostettu toistensa yläpuolelle. Temppelin keskellä on viiden tornin ryhmä. Toisin kuin muut Angkorin temp-

pelit, Angkor Wat on suunnattu länteen; tutkijat eivät ole yksimielisiä suunnan merkityksestä. Temppeliä ihaillaan 

sen arkkitehtuurin harmonian ja loiston, sen laajojen veistosreliefien ja sen seiniä koristavien devata-veistosten 

vuoksi. 

Paluu hotellille ja lepoaikaa.  Iltapäivällä paluu temppelialueelle.  

Illalla yhteinen illallinen Apsara Teatterissa, jossa saamme nauttia paikallisesta Apsara showsta. Paluu hotelliin.                      

4. päivä 21.10.2019 PREK KDAM – Risteily alkaa -KOH CHEN (A, L, I) 
 
Aamiainen hotellilla. Noin 4 tunnin ajomatka satamaan (matkan aikana lounas ja taukoja). 
Laivaan nousu ja majoittuminen.  
Illalla tervetulo-illallinen laivalla. Laiva risteilee yön yli. 

           

 

5. päivä 22.10.2019 KAMPONG CHHNANG - KAMPONG TRALACH -OUDONG (A, L, I) 

Vierailu paikallisilla markkinoilla ja iltapäivällä käynti Kambodzan entisessä pääkaupungissa Oudongissa, 

jossa sijaitsee pyhiinvaeltajille tärkeä yksi Kamdodzan suurimmista Buddha luostareista. 

Laiva risteilee yön yli. 

 

          6.     päivä 23.10.2019 OKNHATEY VILLAGE - PHNOM PENH (A, L, I) 
                  Mekon-joen rannalla sijaitseva ”silkki saareksi” kutsuttu Koh on tunnettu silkin kudontaperinteistään.  
                  Vierailemme paikallisessa koulussa ja tutustumme paikalliseen käsityöhön. 
                  Iltapäivällä risteillään kohti Kambodzan vilkasta ja värikästä pääkaupunkia Phnom Penhiä.  
                  Tuk-Tuk ajelu kaupungilla on paras tapa tutustua kaupungin arkkitehtuuriin.  
                  Illalla laivalla lasten esittämä kansantanssi-esitys. Laiva on ankkurissa yön yli. 
 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vallihauta
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Devata&action=edit&redlink=1


 

 

            
 

7.päivä 24.10.2019 PHNOM PENH (A, L, I) 

Ranskalaisen arkkitehtuurin jäljet näkyvät myös tässä kaupungissa. Kaupungissa on myös lukuisia, toinen toistaan 

upeampia temppeleitä mm. Wat Ounalom, Wat Phonm sekä uudestaan maalattu Wat Lang Ka.  

Voit valita aamupäivän retken joko ”keltaiseen” kauppahalliin tai Kuoleman kentille ja punakhmerien pidätyskeskuk-

seen Tuol Sleng/ S21:een. Laivalla nautitun lounaan jälkeen kaupunkikierroksella nähdään mm. Royal Palace,  

Silver Pagoda sekä kansallismuseo, joissa esillä Khmerien historiaa ja kulttuuria. 

 

  

8.päivä 25.10.2019 PHNOM PENH – Rajan ylitys – TAN CHAU (A, L, I) 
 
Risteily jatkuu. Rentoudu aurinkokannella tai nauti laivan palveluista, laivan risteillessä rajan yli Vietnamiin. 

  
  

   

  
 

 

9.päivä 26.10.2019 TAN CHAU - SA DEC (A, L, I) 

Tan Chaun vaihtoehtoiset retket. 

Joko ensin tutustutaan kaupunkiin perinteisellä "xe-loi" (pyörätaksilla), pysähdys silkki- ja rottinki työpajoihin, ja retken 

päätteeksi mennään veneillä Mekong-joen kapeiden kanavien kautta "Evergreen-saarelle,  

Tai kuljetus veneillä suoraan Evergreen-saarelle, jonka jälkeen tutustutaan silkki- ja rottinki työpajoihin.  

Retkien jälkeen risteily jatkuu Sa Deciin, jonne risteillään yön yli. 



 

 

 

  10.päivä 27.10.2019 SA DEC - XEO QUYT - CAI BE (A, L, I) 
 
Aamupäivällä lähdetään retkelle Sa Dec’iin. Ranskalainen kirjailija Marguerite Duras vietti osan lapsuudestaan tässä  
kiireisessä pikkukaupungissa. Vuonna 1992 ohjaaja Jean-Jaques Annaud kuvasi täällä suuren osan filmistään "The Lover".  
Vaikka ranskalaiset poistuivat täältä aikoja sitten, kaupunki ei ole paljoa muuttunut Durasin ajoista.   
Vanhat kiinalaiset kauppatalot ja jokilaivat, joista niihin tavaraa lastataan, kaikki näyttää siltä ja toimii kuten aikoinaan. 
Myös koulu, jossa M.Durasin äiti oli opettajana sekä heidän kotitalonsa ovat yhä paikallaan. 
Lisäksi vierailemme Mr Huynh Thuy Le’n talossa Sadecissa. Kyseinen herra oli Durasin Kiinalainen rakastaja ja talo on  
nykyisin “The Lover Museum”. Lounas laivalla. Iltapäivällä retki Xeo Quytiin joka oli Vietnamin sodan aikana amerikkalaisten 
tukikohtana ja tänä päivänä tärkeä ekologinen vierailukohde. Viimein ilta laivalla risteillään kohti Ho My Thon satamaa. 
 

   
11.päivä 28.10.2019 HO MY THO - CHI MINH CITY – Risteily päättyy (A, L) 
Aamiaisen jälkeen risteily päättyy ja kuljetus Ho Chi Minh Cityyn hotelliin, ja majoittuminen. 
Tapaamme paikallisen oppaamme ja aloitamme kaupunkikierroksen jolla nähdään tärkeimmät nähtävyydet mm.  
Reunification Palace (ent. Itsenäisyyden palatsi), Notre Damen Katedraali, Ben Thanh market.  
Päivän aikana yhteinen lounas XU ravintolassa. Kuljetus hotelliin ja ilta vapaa aikaa.  
Hotellissa on ravintola, jossa voi nauttia illallista. 

 
12.päivä 29.10.2019 HO CHI MINH CITY – Kotiinlähtö (A)   
Aamiainen hotellissa.  Päivä vapaa aikaa tai halukkaille lisämaksullinen retki Vietnamilaisten sotilaiden rakentamille  
CuChin 250 km mittaisille maanalaisille tunneleille, joita käytettiin Vietnamin sodan aikana.  
 
Iltapäivällä kuljetus lentokentälle ja lento Suomeen esim. Hong Kongin kautta 
 
13. päivä 30.10.2019  HELSINKI 
Saapuminen Suomeen.  
 
Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään. 
 
 
 



 

 

Majoitus  
Siem Riep Le Meridien hotel *****  www.lemeridienangkor.com 

    
Ho Chi Minh City hotel Pullman Centre *****  https://www.pullman-saigon-centre.com/ 

   
 

Matkan arvioitu hinta* 

4.480 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa/hytissä, 23 m2,C-lk, sijainti Tonle pää- ja Saigon yläkannella, esim.               

4.953 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa/hytissä, 23 m2, B-lk, sijainti Tonle, Saigon ja Sadec kannella, esim.   

5.162 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa/hytissä, 23 m2, A-lk Saigon, sijainti yläkannella   esim.   

6.423 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa/hytissä, 34 m2 Sadec sviitti, sijainti Sadec aurinkokannella esim.  
 

62 Tyylikkäästi varustettua parvekkeellista hyttiä, joissa ilmastointi, tallelokero ja minibaari.  
Tilavissa kylpyhuoneista löytyy suihku, kylpytakki, tohvelit ja hiustenkuivaaja.  
Sviiteissä on suurempi oleskelualue sekä kylpyhuone, joissa on suihku ja erillinen kylpyamme. 
C-A luokan hyttien erona on, että ne sijaitsevat eri kansilla. 

    

Matkan hintaan sisältyy:   
-Lennot turistiluokassa 
-Lentokenttäkuljetukset 
- majoitus 5 tähden hotelleissa kahden hengen huoneissa aamiaisella 2 yötä ennen ja 1 yö jälkeen risteilyn 
- majoitus valitussa hyttiluokassa 2 hengen hytissä, päivittäin vesipullo hytissä 
- Hotelleissa aamiaiset  
- Lounas ja 2 illallista Siem Riepissä ja lounas Ho Chi Minh Cityssä  
- Risteilyllä täysihoito aamiainen, lounas, päiväkahvi/tee, välipaloja loungessa ja päivällinen  
- juomat risteilyllä   
  Viiniä aterioilla, sekä risteilyn aikana paikallinen olut/virvoitusjuoma/alkoholi,  
   mineraali vesi, sekä kahvi ja tee 
- ohjelman mukaiset kansainväliset opastetut retket sisäänpääsyineen  
- laivan ohjelma 
-Suomalaisen matkanjohtajan palvelut matkalla 
-Alv 
 
Hintaan ei sisälly muut juomat, kansainvälisen käytännön mukaiset juomarahat, matkavakuutus,  
mahdolliset maastalähtöverot, Kambodzan viisumi (n. 40 Usd). 

http://www.lemeridienangkor.com/
https://www.pullman-saigon-centre.com/


 

 

 
Esimerkkilennot Finnair/Bangkok Airways/Cathay Pacific: 
Meno Perjantaina AY 141  Helsinki-Bangkok    1730-0715+1  
            Lauantaina PG/AY   Bangkok-Siem Riep 1035-1145    
Paluu  Tiistaina      CX/AY   Saigon-Hong Kong   1940-2315    
             Keskiviikkona  AY   Hong Kong-Helsinki  0045-0545    
 
* Lentoaikataulu julkaistaan n. 10 kk ennen matkan alkua, jolloin lennot tulevat varattaviksi.  
 
 

 
  https://www.amawaterways.eu/ships/amadara-river-cruise-ship#Staterooms 

 
Muuta huomioitavaa: Matkan varausta tehdessä nimitietojen tulee olla kuten passissa!  
Mukaan tulee varata 2 kpl passikuvia. Passissanne tulee olla 1 tyhjä sivu Kambodzan viisumia varten.  
Matkatoimisto hoitaa Kambodzan e-viisumien hankinnan. Vietnamiin Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia.  
Passin tulee olla voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen.  
Arvioidut keskilämpötilat päivisin n. + 25 - 35 C.  
Laivalla käytettävä valuutta on US dollari. 
Matkalle kannattaa ottaa mukaan eurojen lisäksi USA dollareita pieninä seteleitä, sillä dollareilla voi maksaa monissa  
paikoissa. Paikan päällä voi euroja ja dollareita vaihtaa Dongeiksi (Vietnam) ja Rieleiksi (Kambodza). 
 
Varustamoilla ja laivojen kapteeneilla on oikeus jättää pois satamia, poiketa muihin satamiin, poiketa ilmoitetusta matka-
reitistä tai vaihtaa tilalle toinen laiva tai vaihtaa kotisatamaa. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin 
sääolosuhteiden johdosta tapahtuviin aikataulu- ja reitti muutoksiin, sekä poikkeuksista matkaohjelmassa tai internetissä 
ilmoitettuihin saapumis- ja lähtöaikoihin. Matkareitin muutoksien taustalla on yleensä risteilyvieraiden etu ja turvallisuus, 
eikä tällaisista muutoksista makseta hyvitystä. 
Hinnat perustuvat voimassa oleviin valuuttakursseihin, näiden muuttuessa pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 

SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU  
anne@soiletours.com  www.soiletours.com  Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio, puh. 09-4129344,  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995     

  
  
  

 

https://www.amawaterways.eu/ships/amadara-river-cruise-ship#Staterooms
mailto:anne@soiletours.com

