VIETNAME e CAMBOJA
14 dias, 13 noites

ITINERÁRIO

Hanoi – Ha Long Bay – Da Nang – Hoi An – Hue – Ho Chi M inh – Ben Tre – Can Tho – Chau
Doc – Phnom Penh – Siem Reap
DIA 1: HANOI - CHEGADA ( -- / -- / J )
Chegada ao aeroporto de Noi Bai (Hanoi). Recepção pelo guia local e de seguida, viagem até Hanoi.
18:00 - hora de encontro com o guia para começar a tour a pé para explorar os stands de comida de rua de
Hanoi. (Duração de 2h30min a 3horas, caminhada de 2.5km). Oportunidade de conhecer a noite do bairro
antigo para onde os que gostam da vida noturna se dirigem.
Atrações: Comida de rua e vendedores de bebidas, mercado noturno à sexta, sábado e domingo, música
ao vivo, discotecas e bares.
DIA 2: HANOI TOUR DA CIDADE (PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, breve viagem de carro até ao complexo de Ho Chi Minh onde se encontra o
mausoléu e a casa em palafitas de Ho Chi Minh (o mausoléu fecha às segundas e sextas e todas as tardes).
De seguida, visita ao Pagode de Um Pilar, seguida do Templo da Literatura. O almoço será servido num
restaurante local.
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De tarde, visita ao Pagode Tran Quoc, ao lago Hoan Kiem com o seu Templo de Ngoc Son e de seguida
uma tour de riquexó de uma hora onde visitaremos 36 ruas do Bairro Antigo de Hanoi. Livre de programa à
noite e estadia em Hanoi.
Atividade opcional (com suplemento) para a noite:
•
•

Espetáculo de marionetas na água, espetáculo de folclore tradicional realizado no Delta do Rio
Vermelho. É possível reservar bilhetes aqui: http://thanglongwaterpuppet.org/en
Espetáculos da Lune Production: Dependendo da hora do espetáculo, poderá ter a oportunidade
de ver um dos espetáculos da companhia Lune Production, que realiza espetáculos culturais que
descrevem as tradições Vietnamitas tais como: Lang Toi – O Espetáculo da Minha Aldeia, A O Show,
Teh
Dar
ou
O
Nevoeiro.
Os
horários
podem
ser
vistos
aqui: https://www.luneproduction.com /m y-village

DAY 3: HANOI – HA LONG – Estadia a bordo do barco (PA / A / J )
Saída de Hanoi pela manhã e viagem até à mística baía de Ha Long (Património Mundial). Localizada no
Golfo de Tonkin, com as suas 2000 ilhas que cobrem uma área com mais de 1500km e que formam a
paisagem espetacular contrastante de mar e penhascos de calcário negro.
A nossa tripulação dar-lhe-á as boas-vindas com bebidas e um almoço de frutos do mar e marisco frescos.
De seguida, faremos check-in nas cabines e começamos a viagem de cruzeiro ao longo da baía e das
formações na rocha impressionantes (carstes). O cruzeiro vai até à baía de Bai Tu, passando pelas cidades
de Hon Gai e Cam Pha, a Lagoa de Oan, as ilhas de Mat Quy (Cabeça do Monstro) e Am Tich (Pote de Chá)
e pela aldeia piscatória de Vung Vieng.
Visita à caverna de Sung Sot, uma das mais bonitas da baía de Ha Long. De seguida, terão tempo livre para
nadar e andar de caiaque até à caverna Tunnel. Ao final da tarde, terão a oportunidade de relaxar na
atmosfera casual e confortável do barco onde será servido um jantar elegante e requintado.
A noite será passada no barco de luxo, perto de uma ilha remota.
Nota: dependendo do cruzeiro que for reservado, o itinerário pode mudar.
DIA 4: HA LONG – HANOI ! DANANG – HOI AN (PA / Brunch / --)
Após o pequeno-almoço, continuaremos a navegar pelos carstes cujas formações exibem formas fantásticas
e míticas. Depois, embarcamos num barco mais pequeno para visitar uma gruta. De volta ao cruzeiro, será
servido o brunch antes de nos despedirmos do nosso barco e tripulação para seguirmos a estrada de
regresso a Hanoi e apanhar o voo ao final da tarde para a cidade de Danang. Na chegada, o guia local
estará à nossa espera para nos conduzir até à cidade de Hoi An. Noite livre e estadia em Hoi An.
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DIA 5: ECOTOUR E TOUR CULTURAL DE HOI AN (PA / A / -- )
De manhã, viagem de barco até uma aldeia agrícola local pelos canais tranquilos cheios de coqueiros e que
foram testemunhas de uma guerra passada. Teremos a oportunidade de conhecer pescadores locais e
conhecer uma família de pescadores que nos dará as boas-vindas com água de coco fresca. Embarcamos
num barco de madeira para navegar pela coqueiral de Cam Thanh.
De seguida, vamos aprender a navegar nos famosos cestos de bamboo vietnamitas.
Juntamo-nos aos pescadores locais no rio onde poderemos experimentar pescar com rede redonda e
lançar a rede para apanhar o peixe. De seguida, almoço relaxado num restaurante.
De tarde, visita guiada a pé pelas ruas antigas e estreitas da cidade. Antes conhecida por Faifo, Hoi An foi
um porto popular da Rota da Seda. Durante mais de 500 anos, vendedores provenientes da China, França
e Portugal estabeleceram-se na cidade o que resultou numa mistura única de cultura, gastronomia, religião
e arquitetura. Em 1999, a cidade foi declarada Património Mundial da UNESCO pela sua arquitetura única
do Sudeste Asiático.
Programa livre à noite onde poderão visitar a cidade antiga e experimentar a gastronomia local do vosso
agrado. Estadia em Hoi An.
DIA 6: HOI AN – HUE CITY TOUR (PA / -- / -- )
Partida de Hoi An e viagem até à cidade de Da Nang. Paragem para visitar o museu em Da Nang que exibe
a coleção mais extensa de escultura Champa do mundo. No regresso à cidade, terá a oportunidade de
parar para tirar fotografias à praia de Lang Co.
Passaremos o dia a explorar a antiga cidade de Hue. Começamos por navegar o Rio do Perfume até ao
Pagode de Thien Mu, um dos mais antigos e mais bonitos pagodes de Hue. De seguida, viagem de carro
até ao bonito Museu Imperial Citadel, Património Mundial da UNESCO desde 1993. Aqui veremos a
Cidade Imperial e a Cidade Proibida, a casa dos antigos Imperadores. Veremos também vários palácios,
bibliotecas, residências, colégios, a Torre da Bandeira e o Noon Gate. Depois visitaremos o Túmulo de Tu
Duc. No regresso a Hue, terão a oportunidade de passar por uma aldeia tradicional onde fazem chapéus
em cone e incenso.
Livre de programa à noite e estadia em Hue.
DIA 7: VIVER COMO OS LOCAIS NA ALDEIA DE THANH TOAN (Passeio de bicicleta)
CIDADE DE HO CHI MINH (PA / A / -- )
De manhã, passeio de bicicleta até à aldeia de Thanh Toan onde está a famosa Ponte de Thanh Toan. A
caminho, veremos o movimentado mercado local logo pela manhã, os campos verdes de arroz, templos de
família majestosos, e também o corre-corre típico dos locais. Chegados à nossa Casa Ecológica de Thanh
Toan, faremos um curto repouso a disfrutar da bebida de boas-vindas.
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(cont. dia 7)
De seguida, escolhemos entre uma caminhada ou passeio de bicicleta ao longo do canal e paramos no
mercado local. Atravessamos a Ponte de Thanh Toan, uma verdadeira antiguidade única no Vietname. De
seguida, visita ao Museu de Thanh Toan que tem uma variada coleção de ferramentas agrícolas que nos
deixam ficar a conhecer melhor a vida e cultura Vietnamita. O almoço será disfrutado numa casa local da
aldeia.
Nota: em caso de haver alguém que não possa andar de bicicleta, organizaremos transporte de ida e volta
de carro, carrinha ou autocarro.
De tarde, apanhamos o voo até à cidade de Ho Chi Minh. À chegada, o guia local estará lá para vos
receber e levar até ao hotel para o check-in.
Livre de programa à noite e estadia na cidade de Ho Chi Minh.
DIA 8: HO CHI MINH & VISITA AOS TÚNEIS DE CU CHI (PA / -- / -- )
Depois do pequeno almoço, partimos de Ho Chi Minh para visitar os famosos túneis de Cu Chi que
consistem numa rede de túneis construída pelos combatentes da resistência Vietnamitas (Viet Cong)
durante ambas as guerras Francesa e Americana. Regresso à cidade de Ho Chi Minh ao meio dia.
De tarde visita a pé até a imponente rua Dong Khoi. De seguida, visita à catedral de Notre Dame, um
famoso marco do Vietnam e cujas torres podem ser vistas à distância. Na mesma praça está situado o
famoso Posto de Correios de Saigon, o maior em funcionamento no Vietnam. O que torna este posto de
correios tão especial é o facto de ter sido desenhado por Gustave Eiffel. Continuamos até ao Palácio da
Reunificação a até ao Museu dos Destroços de Guerra. Ao fim do dia visita ao mercado de Ben Thanh. O
resto da noite é livre de programa para poderem explorar a cidade ao vosso ritmo e relaxar no hotel.
Opção de programa noturno: podem reservar a tour de Vespa “Saigon de Noite”. Para mais informação
visitem o site: https://www.vesparouge.com /saigon-by-night
DIA 9: CIDADE DE HO CHI MINH – DELTA DE MEKONG (BEN TRE) – CAN THO (PA / A / -- )
De manhã, fazemos o check out do hotel e partimos com o nosso guia para fazer uma viagem cénica desde
a cidade de Ho Chi Minh através do Delta de Mekong, onde se localizam as terras mais férteis do Vietnam.
Chegada à vila de Ben Tre pelas 10:00 e viagem de barco pelo Rio Ben Tre para ficar a conhecer as tarefas
diárias à volta do rio e ver como se fazem tijolos, sais, e matérias com coco.
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(cont. dia 9)
Continuamos a viagem de barco até às angras de Cai Son e Nhon Than para ver famílias a fazer tapetes. De
carrinho a motor (xe lôi) passamos os campos de arroz e campos de vegetais para ficar a conhecer a cultura
agrícola do país.
Pelas 12:30 faremos uma pausa para almoço na casa de Mr. Hai Ho.
Sessão de música tradicional da região “Don Ca Tai Tu” tocada por habitantes locais.
De tarde, viagem de barco a remos pelas águas da angra. Depois, viagem de barco pela angra de Cái Coi.
Regresso de autocarro a Can Tho.
Livre de programa à noite para explorar o centro da cidade de Can Tho.
DIA 10: CAN THO – CHAU DOC (PA / -- / J )
De manhã, viagem de barco pelos canais tributários para visitar o mercado flutuante de Cai Rang e visitar
os jardins de frutas. De seguida, viagem de carro a Chau Doc, para fazer uma viagem no barco lento
Mekongpoint para visitar os viveiros de peixe e ver como é a vida dos locais, conhecer os piscicultores e
assistir à alimentação dos peixes.
Seguimos viagem até à vila Islâmica de Cham Village para conhecer a cultura local e visitar a fábrica de
tecelagem.
Regresso de barco ao molhe de Chau Doc onde termina a visita de hoje.
Viagem de regresso ao hotel para fazermos check-in.
Livre de programa depois de jantar e estadia em Chau Doc.
DIA 11: CHAU DOC – PHNOM PENH – VISITA À CIDADE (PA / -- / -- )
Partida de manhã cedo para apanhar a lancha de Chau Doc até Phnom Penh (bilhete não incluído).
Chegada ao meio–dia.
Visita ao Palácio Real com vista para o rio Mekong e ao Pagode de Prata construído em 1962, famoso pela
decoração exuberante de chão revestido a prata e pelas estatuetas de Buddha feitas de metais e pedras
preciosas.
De seguida, visita a Wat Phnom, o estrutura religiosa mais alta de Phnom Penh, construída em 1372 com 27
metros de altura. Wat Phnom significa “Templo das Montanhas” ou “Pagode da Montanha” e é um Templo
Budista.
Livre de programa à noite e estadia em Phnom Penh.
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DIA 12: PHNOM PENH – SIEM REAP (PA / -- / -- )
Visita ao Museu do Genocídio em Toul Sleng que se transformou na Escola Secundária de Tuol Svay e foi
prisão durante o regime de Pol Pot (1975-1979), e visita ao mercado de Toul Tompoung (mercado Russo).
De tarde, transfere para o aeroporto de Phnom Penh para um voo curto até Siem Reap.
Livre de programa à noite para visitarem o mercado noturno de Siem Reap de tuk-tuk (preço não incluído) e
provar a comida local, massagem Khmer (massagem aos pés) e fazer compras.
DIA 13: SIEM REAP – VISITA AOS TEMPLOS DE ANGKOR (PA / -- / -- )
Começamos o dia com uma viagem curta até à Porta Sul do Templo de Angkor para visitar o Templo de
Angkor Thom, incluindo as maravilhas de Bayon, o terraço dos Elefantes e o terraço do Rei Leper.
De tarde, visita a Ta Prohm (Templo da Selva), o famoso Angkor Wat que foi construído para o Rei
Suryavarman II no início do séc. XII. Este é o maior e melhor preservado templo da região e o único que
permaneceu um centro religioso de importância – primeiro Hindu e depois Budista – desde a sua fundação.
Ao final do dia, aprecie o pôr-do-sol no Templo de Pre Rup.
Livre de programa à noite e estadia em Siem Reap.
DIA 14: SIEM REAP – PARTIDA (PA / -- / -- )
De manhã, viagem até ao lago de Tonle Sap para apanhar o barco e ficar a conhecer o dia-a-dia dos locais
da aldeia flutuante. Visita à oficina Artisan d’Angkor, um centro de especialização em madeiras, pintura,
seda, policromados, chaparia em prata e pintura em seda.
Tarde livre até chegar o transfere para o aeroporto de Siem Reap para o voo de partida.
Check-out tardio não está incluído no preço da tour.
Fim do tour.
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3. SERVIÇO S IN CLUÍDO S:
-

Estadia em quarto TWIN em hotéis seccionados ou semelhantes com pequeno-almoço
Pacote Cruzeiro em Halong Bay (2 dias, 1 noite) e transfere para o barco
Transferes privados com ar condicionado
Guias locais que falam inglês para cada zona a visitar, excepto nos tempos livres
Entradas para todas as visitas mencionadas no programa
1 hora de tour de rickshaw em Hanói (1 viagem por cliente)
Todas as viagens de barco mencionadas no programa
Eco Tours em Hoi An & Hue City
Aluguer de bicicleta de acordo com o programa
Viagem de lancha desde Chau Doc até Phnom Penh (1 viagem por cliente)
Refeições mencionadas no programa (PA) para Pequeno-almoço, (A) para Almoço, (J) para Jantar
Água mineral e toalhitas húmidas fornecidas diariamente

4. SERVIÇO S N ÃO IN CLUÍDO S:
-

-

-

Taxas de vistos:
" Taxa de visto para o Vietnam: US$ 25/ pessoa (single-entry visa);
" Taxa de visto para o Camboja: US$ 30/ pessoa (single-entry visa);
Todos os voos;
Suplemento quarto single;
Check-in ou check-out fora de horas;
Suplemento de cabine de comboio privativa
Sobretaxas sazonais de época alta e jantar de gala de Ano Novo Vietnamita (sobretaxa para guia e
transporte) de 14 a 20 Fev 2018 e Natal e Ano Novo de 2018 de 23 Dez a 1 Jan 2019 (sobretaxa
para quartos em hotéis de 5* e jantar de gala obrigatório a 24 e 31 de Dez)
Seguro de viagem
Bebidas, gorjetas, gastos pessoais e todos os serviços que não estejam mencionados no programa
Excesso de bagagem
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