
Indokiinan alueeseen kuuluu kolme maata – Vietnam, Laos ja Kambodža. 
Sana Indokiina kuvastaa kiinalaisen ja intialaisen kulttuurin vaikutusta 
alueella, jota aikoinaan kutsuttiin myös Ranskan Indokiinaksi. Laosis-
sa ohjelmaamme kuuluvat pääkaupunki Vientiane ja siirtomaahenki-
nen vanha kuninkaallinen kaupunki Luang Prabang. Kambodžassa tu-
tustumme maan pää kaupunkiin Phnom Penhiin ja khmer-kuninkaiden 
mahtavaan temppelikaupunkiin Angkoriin, jonka suuruus ja kauneus 
tekevät vai kutuksen. Alueen kuuluisin temppeli on Angkor Wat. Indo-
kiinan kierroksemme täydentävät vierailut Vietnamin kahdessa hyvin 
erilai ses sa kaupungissa Hanoissa ja Ho Chi Minhissä (ent. Saigon). Ha-
noissa yksi retkikohteistamme on Unescon maailmanperintökohde Ha-
longinlahti (Halong Bay), jonka kuvankauniit pikkusaaret ja kelluvat ky-
lät ovat ainutlaatuinen kokemus. Myös mahtava Mekongjoki tulee meil-
le matkan aikana tutuksi. Matkalla on puolihoito.

A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen

1. päivä, tiistai Lähtö Helsingistä 
(Finnair) klo 8.10 Frankfurtin kaut-
ta (Vietnam Airlines) Hanoihin, 
Vietnamiin.

Hanoi
2. päivä, keskiviikko Saavumme 
Hanoihin klo 6.25. Vierailemme 
heti aamusta Ho Chi Minhin mau-
soleumissa. Vierailun jälkeen ma-
joitumme 3 yöksi hyvään ensim-
mäisen luokan Hilton Opera -ho-
telliin («««««). Hanoi on säilyttä-
nyt alkuperäisen ilmapiirinsä, vaik-
ka uudet raken nukset valtaavatkin 
kaupunkia nopeasti. Aamupäivän 
lepäämme hotellissa ja iltapäiväl-
lä tutustumme kaupungin nähtä-
vyyksiin, mm. Kirjallisuuden temp-
peliin sekä Hoa Lon -vankilaan. 
Vanhan kaupun gin ahtailla kujilla 
nahkurit, hopeasepät, puu sepät, 
ompelijat ym. käsitöiden taitajat 
ovat hakeutuneet omille alu eilleen. 
Polkupyörärikšojen kyydissä pää-
semme kapeille, värikkäille kujille, 
joille ei bussilla mahdu. (A, P)

Halonginlahti (säävaraus)
3. päivä, torstai Vietnamin pohjois-

osassa sijaitsevalla Halonginlah-
della on karstimaasta syntynyt liki 
2000 saaren saaristo. Saarten vä-
lissä on kelluvia kalastuskyliä ja nii-
den lomassa lipuu oranssipurjei-
sia džonkkeja. Tunnelma on miltei 
taianomainen, kun tämä ainutlaa-
tuinen saariketju smaragdinvihreäs-
sä vedessä tuntuu jatkuvan ikuisuu-
teen. Tutustumme retkellä myös hel-
mentuotantoon. Retki ajomatkoi-
neen vie koko päivän, joten palaam-
me Hanoihin vasta myöhään illalla. 
(Huom! Retki toteutetaan säävara-
uksella. Mikäli emme pääse Halon-
ginlahdelle, teemme sen sijaan koko 
päivän maaseuturetken.) (A, L)

Hanoi
4. päivä, perjantai Tänään jatkam-
me kiertoajeluamme Hanoissa. 
Liikkeellä on autojen lisäksi valta-
va määrä mopoja ja polkupyöriä. 
Käymme Keskuspuistossa, jossa 
näemme Presidentin palatsin se-
kä Ho Chi Minhin vaatimattoman 
kodin. Iltapäivän ohjelmassamme 
on myös vietnamilainen erikoisuus, 
värikäs ja vauhdikas vesinukketeat-
teri. (A, L)

Hanoi – Luang Prabang
5. päivä, lauantai Lennämme Lu-
ang Prabangiin, Laosin entiseen 
pääkaupunkiin. Majoitumme 3 
yöksi ensimmäisen luokan Le Palais 
Juliana -hotelliin («««««). Unes-
con maailmanperintöön kuuluva 
Luang Prabang on Kaakkois-Aasi-
an ehkä parhaiten säilynyt kaupun-
ki, jossa on säilynyt vielä häivähdys 
entisen kuningaskunnan loistosta. 
Katuja reunustavat siirtomaa-ai-
kaiset asuin- ja kaupparakennuk-
set. Nousemme yli 300 porrasta 
Phu Si -kukkulalle, josta avautuu 
kaunis näkymä kaupunkiin. Päiväl-
lisen jälkeen vierailemme vielä ilta-
markkinoilla. (A, P)

Luang Prabang
6. päivä, sunnuntai Aikaisin aamul-
la on mahdollisuus osallistua eri-
koiseen almuseremoniaan. Munkit 
saavat ruokansa paikalliselta väes-
töltä ja turisteilta, jotka kokoontu-
vat muutaman kadun varteen ruo-

kien (kuten riisi ja hedelmät) kera. 
On ainutlaatuinen kokemus kat-
soa, kun munkit kävelevät orans-
sina jonona kaduilla temppeleiden 
ja puiden katveessa aamun saras-
taessa. Palaamme hotelliin aamiai-
selle, jonka jälkeen teemme kierto-
ajelun. Tutustumme mm. entisessä 
Kuninkaallisessa palatsissa sijait-
sevaan kansallismuseoon sekä kul-
lanhohtoisiin buddhalaisiin temp-
peleihin ja niiden runsaasti koris-
teltuihin rukoushalleihin. Käymme 
myös Luang Prabangin vanhim-
massa buddhalaisessa temppelis-
sä. Loppupäivä on vapaa, jolloin 
on mahdollisuus koittaa vaikka la-
olaista hierontaa. (A, L)

Luang Prabang
7. päivä, maanantai Mekongjoki on 
yksi maailman suurimmista joista. 
Se saa alkunsa Tiibetistä, josta se 
kulkee Kiinan, Burman (Myanmar), 
Thaimaan, Laosin, Kambodžan ja 
Vietnamin kautta Etelä-Kiinan me-
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reen. Miljoonat joen varren asuk-
kaat saavat elantonsa kalastuksesta 
ja maanviljelystä. Teemme Mekong-
joen uneliaissa maisemissa veneret-
ken, joka vie meidät Pak Oun luo-
lille. Hämä rässä luolassa on mys-
tinen tunnelma tuhansien, osittain 
kullat tujen buddhan patsaiden ym-
päröidessä meidät. Tutustumme 
retken aikana myös paikalliseen ky-
lään, jonka koulussa toivottavas-
ti pääsemme myös vierailemaan. Il-
tapäivällä on mahdollisuus tehdä 
norsuratsastusretki Nam Khan -jo-
en kauniissa maisemissa. Lisämak-
sulliselle retkelle ilmoittaudutaan 
paikan päällä. (A, L)

Luang Prabang – Vientiane
8. päivä, tiistai Lennämme Vientia-
neen, Laosin pääkaupunkiin. Ma-
joitumme ensimmäisen luokan Lao 
Plaza -hotelliin (««««). Kaupungin 
pääkadun päässä olevalta Patuxay-
riemukaarelta voimme ihailla kau-
punkinäkymää. Käymme katso-
massa Laosin tärkeintä uskonnol-
lista keskusta, That Luang -temp-
peliä sekä Wat Phra Kaeon -temp-
peliä, jossa säilytettiin aikoinaan 
kuuluisaa smaragdibuddhaa. Ny-
kyisin patsas on Bangkokin Suures-
sa Palatsissa. (A, L)

Vientiane – Phnom Penh
9. päivä, keskiviikko Aamupäi-
vällä len nämme Phnom Penhiin, 
Kambodžan pää kaupunkiin, jos-
sa majoitumme 2 yöksi hyvätasoi-
seen Himawari-hotelliin («««««). 
Phnom Penh on saanut nimensä 
rikkaan Penh-nimisen naisen mu-
kaan, joka löysi neljä Buddhan pat-
sasta kukku lalta (=phnom) ja pe-
rusti paikalle temppelin. Teemme 
kaupunkikierroksen, jonka aikana 
tutustumme mm. Kuninkaalliseen 
palatsiin. Illan jo hämärtyessä me-
nemme illalliselle Mekongjoen ran-
taan. (A, P)

Phnom Penh
10. päivä, torstai Aamiaisen jäl-
keen jatkamme kaupunkikierros-
ta ja käymme Tuol Slengin surul-
lisenkuuluisassa vankilamuseos-
sa. Punaisten khmerien kauheuk-
sia todistamme myös Phnom Pen-
hin ulkopuolella Cheung Ekin ky-
lässä sijaitsevilla Kuoleman ken-
tillä, missä surmattiin yli 17 000 
ihmistä. Kambodžalaisia kohdan-
nutta julmuutta on vaikea ymmär-
tää saatikka käsittää, miten mo-
neen sukupolveen kansanmurhan 
seuraukset vaikuttavat. Iltapäiväl-
lä tutustumme toisenlaiseen maa-
ilmaan. Käymme lahjoitusvaroin 
ylläpidettävässä koulussa, jossa 
normaalin opetuksen lisäksi ope-
tetaan 5–15-vuotiaille lapsille kan-
santansseja sekä klassista khmer-
tanssia. Koska kouluun tulijoita oli-
si enemmän kuin se pystyy vastaan-
ottamaan, käyvät innokkaat lapset 
koulua kahdessa ”vuorossa”. Tans-
siesityksen aikana näemme iloisia, 
jännittyneitä kasvoja sekä herkeä-
mätöntä keskittymistä tanssin sa-
loihin. (A, L)

Phnom Penh – Siem Reap
11. päivä, perjantai Lento Siem 
Reapiin, jossa majoitumme 3 yöksi 

ensimmäisen luokan Vic- 
toria Angkor -hotelliin 
(«««««). Iltapäivällä tu- 
tustumme kansallismu-
seoon, joka sijaitsee kä-
velymatkan päässä ho-
tellistamme. Illallisen yh-
tey-dessä saamme naut-
tia kambodžalaisesta 
tanssi esityksestä. (A, P)

Angkor
12. päivä, lauantai 
Teemme retken khmeri-
en valtakunnan viimei-
simpään pääkaupun-
kiin Angkor Thomiin, 
jonka eteläistä porttia 
vartioi tien molemmin 
puolin mahtava demo-
neja ja hyviä suojelus-
henkiä esittävien pat-
saiden rivistö. Joiden-
kin patsaiden päät ovat 
kulkeutuneet museoihin ja yksi-
tyiskoteihin eri puolille maailmaa. 
Temppelikoristeiden laiton kaup-
pa onkin suurin uhka Angkorin ole-
massaololle. Tuhat vuotta sitten 
Angkor oli yksi maailman mahta-
vimmista kaupungeista – tänä päi-
vänä se on yksi maailman uhanalai-
simmista kulttuurikohteista. Aivan 
keskellä Ang   kor Thomia sijaitsee 
Bayonin temppeli, jonka tehtävänä 
oli olla yhdysside maan ja taivaan 
välillä. Näemme Elefanttiterassin 
sekä ”Spitaali kuninkaan” teras-
sin kauniit seinäkoristeet. Angko-
rin synty ajoittuu 800-luvun lopul-
le, jolloin khmer-kuningas Jayavar-
man II muutti sinne valtakuntansa 
pääkaupungin. Vuosi satojen ajan 
jokainen hallitsija pystytti oman 
temp pelinsä Angkoriin ja näin syn-
tyi yli 200 km2 käsittävä valtava 
temppelialue. Suuruutensa aikana 
Angkor oli Kaakkois-Aasian mah-
tavimman ja vauraimman valta-
kunnan keskus. Khmerien aikakau-
si Angkorissa kesti aina vuoteen 
1431 saakka. Angkor ja sitä ym-
päröivät metsäalueet ovat Unes-
con maailmanperintöluettelossa. 
Ta Prohmissa todistamme luonnon 
ja ihmisvoimien taistelua. Mahtavi-
en puiden juuret luikertelevat käär-
meiden lailla rakennelmien keskellä 
ja työntävät hitaasti tieltään paina-
via kivenjärkäleitä. (A, L)
   
Angkor
13. päivä, sunnuntai Aamiaisen 
jälkeen menemme maaseudulle ja 
teemme veneajelun kalaisalla Tonle 
Sap -järvellä. Iltapäivällä tutustum-
me Angkor Watiin, joka on alueen 
suurin ja mahtavin sekä myös par-
haiten säilynyt temppeli ja kunin-
kaallinen mausoleumi. Alun perin 
hindujumala Vishnulle omistetun 
ja sittemmin theravadabuddhalai-
seksi muunnetun temppelin raken-
nutti 1100-luvulla ”Kambodžan 
aurinkokuningas” Suryavarman II. 
Temppeliä rakennettiin taidolla ja 
hartaudella 30 vuotta ja sen uskot-
tiin olevan paikka, jossa jumalatkin 
viihtyvät. Jotkut jopa uskovat ju-
malien olleen mukana sitä raken-
tamassa. Sen 1200 m2:n suuruista 
seinäpintaa koristavat korkokuvat, 
jotka esittävät maailman luomis-
ta, sodankäyntiä ja jumaltarustoja. 

Huomio kiinnittyy myös lu ke mat-
tomiin kauniisiin temppelitanssijat-
taria esittäviin naishahmoihin. (A, L)

Siem Reap – Ho Chi Minh City
(Saigon) 
14. päivä, maanantai Aamupäivä 
on vapaata. Puolen päivän jälkeen 
lennämme Ho Chi Minh Cityyn, 
Vietnamiin. Matkalla hotelliin vie-
railemme Sky Deck -näköalatornis-
sa, josta avautuu huikeat näkymät 
tähän vilkkaaseen miljoonakau-
punkiin. Majoitumme 2 yöksi en-
simmäisen luokan New World -ho-
telliin («««««). (A, P)

Ho Chi Minh City 
15. päivä, tiistai Aamupäivällä 
teemme kiertoajelun, jonka aikana 
näemme kaupungin nähtävyyksiä, 
mm. goottilaisen katedraalin, ko-
mean entisen presidentinpalatsin 
ja postitalon. Lisäksi poikkeamme 
sotamuseossa ja tutustumme lak-
katyöpajaan. Lounaan jälkeen va-
paa-aikaa. (A, L)

Ho Chi Minh City
16. päivä, keskiviikko Tänään on 
vielä mahdollisuus osallistua lisä-
retkeen Vietkongin sissien kaiva-
mille Cu Chin tunne leil le. Ne sijait-
sevat n. 50 k m kaupungista luo-
teeseen. Vietnamin sodan aikana 
kaivettiin n. 200 km maanalaista 
tunneliverkostoa lähelle amerikka-
laisten asemia ja tukikohtia – osit-
tain jopa niiden alle. Sissit käyt-
tivät tunneleita asuntoina, varas-
toina, sairaaloina ja pakopaikkoi-
na. Ne kertovat korutonta tarinaa 
olosuhteista, joissa sissit joutuivat 
toimimaan. Retkelle ilmoittaudu-
taan paikan päällä (lisäretken hin-
ta on osanottajamäärästä riippu-
en n. USD 40). Meille on varattu 
huoneet aina päivälliseen saakka. 
Illalla kuljetus lentokentälle, josta 
klo 23.25 lento (Vietnam Airlines) 
Frankfurtin kautta (Finnair) Suo-
meen. (A, P)

17. päivä, torstai Saavumme 
Helsinkiin klo 15.10.
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MATKAPÄIVÄT

11.02.–27.02.2014
04.03.–20.03.2014
04.11.–20.11.2014
18.11.–04.12.2014
23.12.2014–08.01.2015

Matkan hinta   4.150 e
joulumatkan hinta 4.490 e
sis. lento- ja turistiverot sekä muut 
viranomaismaksut ja viisumikulut 559 e
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 910 e, 
joulumatkalla 1.090 e
Ennakkomaksu 350 e/hlö.
Peruutusehdot A (ks. s. 160).

Matkan hintaan sisältyvät: 
u  reittilennot turistiluokassa 
u  lentokenttäkuljetukset matkakohteissa 
u ohjelmassa mainitut kuljetukset, retket 
 ja kiertokäynnit pääsymaksuineen 
u  majoitus kahden hengen huoneissa 
 ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa 
 hotelleissa 
u  palvelupalkkiot ja kantajamaksut 
 hotelleissa
u  lento- ja turistiverot sekä muut 
 viranomaismaksut ja viisumikulut 
u  puolihoito
u  juomarahat paikallisoppaille ja 
 bussinkuljettajille
u suomalainen matkanjohto
 
Laosiin ja Kambodžaan tarvitaan viisumi, 
joka saadaan maahan tultaessa. Passin tu-
lee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan 
jälkeen ja siinä tulee olla vähintään 4 tyhjää 
sivua. Tarkistakaa passinne voimassaolo ja 
kunto jo matkaa varatessanne ja hankkikaa 
tarvittaessa uusi hyvissä ajoin. Malarianes-
tolääkitystä suositellaan.
Osa Halonginlahden-risteilyn ja Luang Pra-
bangin retkistä tehdään epätasaisessa, jo-
pa vaikeassa maastossa. Joillain retkillä on 
lisäksi paljon portaita. Myös rantautumiset 
veneestä retkikohteisiin ja nousu takaisin 
laivaan voivat olla hankalia. Edellytämme 
osallistujilta hyvää liikuntakykyä ja suosit-
telemme tukevia, kumipohjaisia jalkineita.

KOHTEET  yöt    

Vientiane
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