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Vietnã  

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos Hanói/Hue e Danang/Ho Chi Minh. 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 
segundo categoria escolhida em quarto duplo com banheira 
e/ou ducha. 

- 1 noite a bordo em junco tradicional. 
- 9 cafés da manhã, 8 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- Traslados e visitas indicadas no itinerário com guias locais de 
língua espanhola, incluindo entradas. 

- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Bebidas durante as refeições. 
- Vistos. 
- Tudo aquilo que não esteja mencionado como incluído. 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 

Categoria Primeira 
Hanói: The Ann 4* / Mercure la Gare 4* /  

Hilton Garden Inn 4* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Hoian Silk Village 4* 
Ho Chi Minh: Novotel SGN Centre 4* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 
Categoria Primeira Superior 
Hanóoi: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Almanity Hoian 4* / Boutique 4*  
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 
Categoria Premium 
Hanói: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian/Danang: Hyatt Regency Danang 5* 
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4*

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas QUARTA-FEIRA e DOMINGOS 

*Alguns Domingos e Quartas-feiras este programa não 
opera. Rogamos consultar.

Dia 1º Hanói  
• Quarta-feira ou Domingo • Jantar. 
Chegada a Hanói, capital do Vietnã e 
principal centro econômico do país. 
Traslado ao hotel. Tarde livre. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no 
hotel. 

Dia 2º Hanói 
• Quinta-feira ou Segunda-feira  
• Café da manhã + almoço. 
Visita do Mausoléu de Ho Chi Minh, 
a Pagoda do Pilar Único, Praça 
Badinh. Continuaremos as visitas 
com o Templo da Literatura, dedica-
do a Confúcio e os literatos. Também 
visitaremos o templo de Quan-
thanh. Almoço em restaurante local. 
Visitaremos o museu-prisão de Hoa 
Lo, mais conhecido como "Hilton", 
pelas centenas de detentos norte-
americanos que lá foram aprisiona-
dos. Em seguida, daremos um pas-
seio a pé pelo centro da cidade: 
Pagoda Ngocson e o tour "circuito" 
pela área antiga com as suas famo-
sas ruas comerciais, Hangdao, 
Hangbac e Hanggai. Regresso ao 
hotel. À noite, assistência para o 
show de marionetes sobre a água. 
Jantar livre. Alojamento. 

Dia 3º Hanói/Halong (Cruzeiro) 
• Sexta ou Terça-feira • Café da manhã + almoço 
+ jantar. 
Saída por estrada e através de plan-
tações de arroz, chegaremos à Baía 
de Halong. Embarque em um junco 
tradicional vietnamita (almoço e 
jantar a bordo). Passeio de barco 
pela Baía com parada em frente ao 

Parque Nacional Cat Ba, onde fare-
mos um passeio de caiaque para 
admirar algumas das cavernas e des-
frutar o pôr do sol. Noite a bordo. 

Dia 4º Halong/Hanói/ Hue 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Café da manhã a bordo desfrutando 
da Baía. Aproximadamente as 
11h00, regresso a Hanói, com parada 
para almoçar em uma casa tradicio-
nal da região com uma família viet-
namita. No caminho veremos cam-
poneses trabalhando nos campos de 
arroz e visitaremos fábricas onde o 
ferro é trabalhado e reciclado. Che-
gada ao aeroporto para sair de avião 
com destino a Hue. Chegada e tras-
lado ao hotel. Alojamento.   

Dia 5º Hue/Hoian 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Pela manhã, realizaremos um passeio 
pelas avenidas de Hue e o Mercado 
Dongba , ao longo do rio Huong (rio 
Perfume). Atravessaremos o rio para 
visitar a Cidade Imperial, onde a 
dinastia Nguyen reinou de 1802 a 
1945. Almoço no hotel Pilgrimage 
Village. Após o almoço, regresso à cida-
de em barco particular pela beira do rio, 
de onde podemos admirar as paisagens 
pitorescas das duas margens. Desem-
barque e saída para Hoian. Chegada 
ao hotel. Alojamento. 

Dia 6º Hoian 
• Segunda ou Sexta-feira • Café da manhã + 
almoço 
Começaremos a visita da cidade e 
algumas de suas casas históricas e 

templos: Museu Hoian, Pagoda 
Phouc Kien, Ponte Japonesa, Casa 
Tonky com seus poemas chineses 
escritos como inscrições em madre-
pérola. Depois do almoço em um res-
taurante local, tempo livre para 
explorar o original mercado da cida-
de que se estende ao longo do rio. 
Continuaremos com um passeio de 
barco no rio Thubon até o estuário 
do "Cuadai" e desfrutaremos o pôr 
do sol. Alojamento. 

Dia 7º Hoian/Ho Chi Minh 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço. 
Pela manhã, traslado ao aeroporto de 
Danang para pegar o voo para a cida-
de de Ho Chi Minh. Chegada a Ho Chi 
Minh e saída para a visita de Cuchi, 
conhecida por seus famosos túneis 
subterrâneos e túneis construídos 
durante a guerra com os EUA. Regres-
so a Ho Chi Minh e almoço em res-
taurante local. Depois do almoço, visi-
taremos o Museu da Guerra. Fare-
mos uma visita panorâmica duran-
te a qual passaremos pela "Praça 
da Commune de Paris", pela cate-
dral, pelos correios e outros edifí-
cios de estilo colonial. Traslado para 
o hotel. Resto da tarde livre para con-
hecer a cidade. Alojamento. 

Dia 8º Ho Chi Minh/Vinhlong & 
Cantho/Delta do Mekong  
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço. 
De manhã saída para Caibe, onde 
embarcaremos em um pequeno cru-
zeiro ao longo do rio Tiengiang e 

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Cód. 12204ER

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.665 USD

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
TOUR em MEIA PENSÃO + 

1 JANTAR em CRUZEIRO e 16 VISITAS
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Consultar suplementos de jantares obrigatórios durante as saídas de Natal e Ano Novo.  
- Por razões técnicas A ordem das visitas pode variar assim como ser substituídas por outras similares manten-
do-se o conteúdo do programa.   

- Sugerimos consultar sempre antes de viajar em Saúde Internacional a necessidade de vacinas para as diferen-
tes nacionalidades.  

- Em algumas partes do itinerário não se admitem quartos triplos. 
- Este programa é regular, por isso se unem passageiros de varias nacionalidades. Tem datas fixas de operação e 
não admite trocas de rota nem de hotéis. 

- O Junco na Baía de Halong só tem camarotes para 1 ou 2 pessoas. No caso de reservas triplas o alojamento 
no barco será duplo + individual (Consultar suplemento). 

- Na noite no barco na Bahia de Halong, o guia não pode estar presente devido ao número restringido de cabi-
nes, porém há pessoal qualificado a bordo para ajudar os passageiros em inglês e francês. Consultar suple-
mento por guia em espanhol.. 
VISTOS: Politours tramitará a autorização para o visto; para isso é necessário que nos envie com um mínimo de 
35 dias o passaporte de todos os passageiros scaneado. Este terá que ter uma validade mínima de 6 meses até 
a data da finalização da viagem e ser electrónico.  
- Visto de Vietnã: Os clientes obterão o visto na chegada (segundo nacionalidades) no balcão de imigração, 
mediante a entrega do pré visto preparado pela Politours + duas fotografias de tamanho passaporte +  
o pagamento de 25 USD (preços aproximados). 

- Visto de Camboja: Tramita-se na chegada, pagamento de 30 USD (aprox.) + 2 fotografias. 
- Rogamos consultar para cada nacionalidade se precisar de requisitos adicionais.  

É responsabilidade do passageiro: levar sua documentação em regra, passaporte, vistos e demais requisitos que 
possam exigir as autoridades migratórias de cada País em função de sua nacionalidade. Consulte em seu país 
de origem antes de viajar os vistos ou requisitos de entrada aos lugares onde vai viajar. 

Datas de Saída Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. Cat. Premium  

(QUARTAS e DOMINGOS*) quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

1/30 Abr 2019 1.690 650 1.945 885 2.180 1.905 

1/22 Dez 2019 e 1/20 Fev 2020 1.690 650 1.980 925 2.180 1.905 

1 Mai/21 Set 2019 1.665 605 1.945 885 2.170 1.720 

22 Set/30 Nov + 
23 Dez 2019/31 Jan 2020 e 1.745 685 1.990 935 2.230 1.995 
21 Fev/31 Mar 2020

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Supl. noite extra em cat. Premium em quarto duplo supl. indiv. 
- 1 Dezembro 2019/31 Março 2020 50 50

 

Carta de convite para visto de Vietnã.................................................................... 20 

Por voo Madri/Hanoi-Ho Chi Minh/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde .................................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

* Os preços durante o período de Natal podem ter suplementos extras,  
rogamos consultar. Alguns domingos e quartas-feiras este programa não opera. 

Rogamos consultar.

RUAS DE  HANOI

visitaremos o pitoresco mercado 
flutuante. Vamos visitar oficinas e 
uma vila de artesãos onde podere-
mos ver como os produtos especiais 
da área são feitos. Após o almoço, 
saída para Dong Hoa Hiep, onde 
poderemos observar ao longo do 
caminho a típica vida rural do Delta do 
Mekong, entre ilhas e ilhotas trans-
bordando de vegetação, ainda pouco 
conhecidas. Pausa para o chá na anti-
ga casa de Mandarim, do século 19 e 
continuação para Vinh Long. Desem-
barque e continuação por estrada 
para Cantho. Alojamento.  

Dia 9º Cantho/Ho Chi Minh  
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da 
manhã + almoço. 
Na saída do sol, pegaremos um 

barco bem cedo pelo rio Haugiang 
afluente do Mekong, onde navega-
remos pelos estreitos canais e visi-
taremos o mercado flutuante de 
Cairang, o mais pitoresco da região, 
e o jardim de frutas. Regresso ao 
hotel para o café da manhã. Regres-
so a Ho Chi Minh. Almoço em res-
taurante local, no caminho. Chegada 
a Ho Chi Minh, onde visitaremos o 
bairro chinês de Cholon com o Mer-
cado de Binhtay e a Pagoda de 
Thienhau. Regresso para o hotel. 
Alojamento.  

Dia 10º Ho Chi Minh  
• Sexta ou Terça-feira • Café da manhã. 

Na hora indicada, traslado ao aeropor-
to de Ho Chi Minh, fim dos serviços.

Extensão a Camboja 
4D/3n desde 520 USD

Dia 1º Siem Reap 
Chegada a Siem Reap e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Alojamento. 

Dia 2º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 

Visita da Porta Sul de Angkor com suas 
impressionantes estátuas, a antiga capital 
de Angkor Thom, o famoso templo de 
Bayon, único por suas 54 torres decora-
das com 200 caras sorridentes de Avoloki-
tesvara, Baphoun, os Phimeanakas. Visita 
dos terraços do Rey Leproso e dos Ele-
fantes. Almoço em restaurante local. À 
tarde, visitaremos o templo Angkor Wat, 
considerado entres os historiadores de 
arte como o primeiro exemplo de arquite-
tura e arte clássicas Khmer e o templo Pre 
Rup (se o tempo permitir). Regresso ao 
hotel e alojamento.

Dia 3º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 

Visita do circuito pequeno dos templos 
Ta Keo, Ta Prom (um dos mais espetacula-
res), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros 
concêntricos), Eastern Mebon, protegida 
em suas esquinas por esculturas de elefan-
tes estampados em pedra e Srah Srang. À 
tarde, visitaremos Bantey Samre e Ban-
tey Srei “A Cidade das Mulheres”, consi-
derada como a joia da arte clássica Khmer. 
Regresso ao hotel e alojamento. 

Dia 4º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 

No início da manhã passeio em uma 
barca tradicional de madeira no lago 
Tonle Sap, o grande lago do Camboja. 
Visita do mercado antigo se o tempo per-
mitir até ser realizado o traslado ao aero-
porto para o voo de saída. 

Hotel de Camboja
1 Abr/28 Set 2019 29 Set 2019/31 Mar 2020 

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. 

Royal Angkor 4* /  
Tara Angkor 4*

520 85 565 130
 

Angkor Palace Resort 5* /  
Borei Angkor 5*

575 140 635 205
 

Le Meridien Angkor 5* 610 179 745 320 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) - Saídas DIÁRIAS

Programa Combinado 
Vietnã e Camboja 

13D/12n desde 1.930 USD

COM PASSAGEM DE FRONTEIRA DE BARCO. Rogamos consultar itinerário e preços.

Notas Importantes: Consultar suplementos de Natal e jantares obrigatórios de 20 Dezembro 2019 a 
7 Janeiro 2020; Consultar suplementos especiais para alguns hotéis de 24 Janeiro a 15 Fevereiro 2020. 
Consultar preço de extensão a Camboja incluindo Phnom Penh e Sihanoukville.

ANGOR WAT


