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“Vietnã, com cruzeiro pela Baía de Halong”
7 Dias

7

Visitando: Ho Chi Minh / Cu Chi / Hanói / Baía de Halong

12

Saídas 2019
A HO CHI MINH: DOMINGO
2019
Maio

12, 19

Junho

2, 12
VIETNAM

Dia 1º(Dom): Ho Chi Minh
Chegada ao aeroporto na cidade de Ho Chi
Minh, recepção no aeroporto e traslado ao
hotel. Resto da tarde livre. Jantar. Acomodação
no hotel.
Dia 2º(Seg): Ho Chi Minh
Café da manhã. Dia inteiro visitando a movimentada Saigon. Visita ao bairro Cholon de
Chinatown, o mercado de Binh Tay e a Pagoda
Giac Lam, considerado o mais antiga na cidade. Em seguida, visita a uma fábrica de artesanatos onde você pode descobrir uma das
mais antigas tradições de Saigon. Almoço no
restaurante do Dinning Room. À tarde, visite
o antigo bairro residencial colonial, que está
situada a prefeitura, a Opera House, a central Post Office, a elegante Catedral de Notre
Dame do século XIX, bem como o Palácio da
reunificação. O dia termina com uma visita ao
Museu da guerra. Jantar e acomodação no
hotel.
Dia 3º (Ter): Ho Chi Minh
Café da manhã. Dia livre para disfrutar a cidade e
seus arredores. Almoço e Jantar no hotel. Possibilidade de realizar una excursão opcional aol
Delta de Mekong (Ben Tre) (P+).

Dia 4º (Qua): Ho Chi Minh / Túnes de Cu
Chi / Hanói
Café da manhã. Saída em direção os Túneis de
Cu Chi e visitar a incrível rede subterrânea construída pelos vietcongues durante a guerra do
Vietnã. Esta é uma cidade subterrânea, com salas
de estar, cozinha, armazéns, hospitais, centros de
comando. Almoço no restaurante Xu. Na parte
da tarde, Transfer para o aeroporto para embarque a cidade de Hanói (voo não incluído). Chegada, traslado ao Hotel, jantar e hospedagem no
Dia 5º (Qui): Hanói
Café da manhã. Visita panorâmico pela capital,
incluindo o mausoléu de Ho Chi Minh, sua residência pessoal, A pagoda de único pilar (sua
forma se assemelha a uma flor de lótus e não
há outro igual no país) e a pagoda Tran Quoc.
Em seguida, visite ao Museu de Etnologia e sua
exposição sobre a pluralidade étnica vietnamita.
Almoço no restaurante Brother`s Café. À tarde,
visita ao templo da literatura. Depois de uma
hora de passeio em rickshaw pela cidade antiga
e suas lojas de antiguidades antes de visitar o
templo Ngoc Son, localizado no Lago Hoan
Kiem. Jantar e hospedagem no hotel. Possibilidade de assistir a um show de marionetes em
água em Hanói (P +).

Dia 6º (Sex): Hanoi / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong,
pela estrada vamos encontrar as plantações de
arroz pelas ricas terras agrícolas coberta por
água é uma paisagem muito especial. Chegamos
à cidade de Halong, onde está a Baía de Halong
declarada Património Mundial pela UNESCO,
um dos cantos mais belos do Vietnã. Embarcamos para um cruzeiro pela baía, navegando
entre ilhotas cobertas da vegetação: Ilha Dong,
ilha Gachoi, Hoa ilha de Cubong. Almoço de marisco a bordo. Jantar e hospedagem no bordo.
Dia 7º(Sab): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demonstração e prática de Taichi no andar superior. Um
brunch será servido logo após a demonstração.
Continuaremos com a navegação através das
miríades de ilhas e ilhotas e visitando as mais
importantes. Desembarcamos e iniciaremos o
caminho de volta a Hanói, onde teremos a oportunidade de aprender sobre a vida da população
local. Almoço no restaurante Dai Viet antes do
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Até uma próxima viagem!
Suplemento Voos internos

$

(sujeito a modificações)

Voo Ho Chi Minh / Hanói: Por pessoa NETO 180 $

NO

Não inclui

• Visitas ou excursão não mencionada no
itinerário
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc.
• Voos internos indicado no itinerário.
Pacote Plus

EXTRAS
HO CHI MINH

Ho Chi Minh

Bay Hotel

• Delta do Mekong. O Delta do Mekong é
composto por uma complexa rede de rios e
canais, a 85 km da cidade de Ho Chi Minh.
Ben Tre é o celeiro do Delta do Mekong onde
existem produções agrícolas como arroz,
milho, abacaxi, graviola, manga, Longan, e
muitos mais. As árvores industriais são tabaco,
cana-de-açúcar e algodão. Especialmente,
Ben Tre é a cidade dos cocos. Também é conhecido por sua fabricação de caramelo, feito
com o coco de Ben Tre, e a flor do My Long
Cai Mon e plantas ornamentais.

Hanoi

Le Belle Vie

HANOI

Hotéis 4*

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Duplo

Supl. Individual

1.050

520

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

O Tour Inclui

76 $ INCLUI 2 EXTRAS

Bahia de Halong Oriental Sails (barco cabina superior)

Iti. M2905
12, 19 May
2, 12 Jun

SI

• Traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares
de 4*.
• Transporte em veículo com ar condicionado
em toda viaje.
• Regime pensão completa conforme indicado
no itinerário.
• Seguro de assistência Mapaplus.
• Guia de língua espanhola durante a programação
• Seguro de assistência Mapaplus.

Notas Importantes

Cidade

Temporada

3 Ho Chi Minh

• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no
destino, mantendo-se íntegro o programa.
• O itinerário de cruzeiro em Halong e o horário
estão sujeitos a mudanças devido a níveis de
maré, condições meteorológicas e operacionais.
• Os Almoços e jantares podem ser em Hotéis
ou restaurantes indiscriminadamente.
• O voo de retorno Hanói a cidade de origem,
deve ser a partir de 19h00 pm.
Hotéis previstos ou similares

$

1 Halong
23 Hanoi

• Espetáculo de marionetes. Um bom show para
desfrutar desta arte muito popular no país que
existe há 10 séculos.
• O preço especial do pacote PLUS de excursões será válido somente se reservar quando
contratar a viagem. No destino só pode ser
reservado separadamente e estará sujeito à
disponibilidade, ver Nota importante na página 6 “visitas e excursões”.

Mapamundi para dois: Circuito
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