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A partir de 1.035$
10 Dias
Visitando: Ho Chi Minh / Siem Reap / Hoi An / Hue / Hanoi

Jóias do Vietnã e Camboja

2020
De 01 janeiro a 31 de dezembro 2020. Consultar saidas e preços até 31 de março 2021

Saídas 2020
A HO CHI MINH: TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º (Ter): Ho Chi Minh
Chegada ao aeroporto na cidade de Ho Chi 
Minh, recepção no aeroporto e traslado ao 
centro da cidade. Tempo livre até o check-in no 
hotel, de acordo com a disponibilidade (normal-
mente os quartos estão disponíveis após as 14:00 
h). Jantar em um restaurante local e acomodação 
no hotel.

Dia 2º (Qua): Ho Chi Minh / Túneis de 
Cuchi / Ho Chi Minh
Café da manhã. Partida para o distrito de Cu 
Chi para visitar os túneis de Cu Chi, a 70 km a 
noroeste da cidade de Ho Chi Minh, criada 
desde 1948 para ajudar o Viet Minh no combate 
com os franceses. Era uma cidade subterrânea 
com áreas habitacionais, cozinhas, depósitos 
de armas, hospitais de campanha, centros de 
comando. Em alguns lugares, abrigou 10.000 
pessoas que praticamente viveram no subsolo 
durante anos ... se casando, dando à luz, etc. Du-
rante a Guerra dos Estados Unidos, toda a área 
de Cu Chi foi projetada como uma zona livre e 
foi fortemente bombardeada. Desde 1988, duas 
seções dos túneis foram abertas para visitantes. 
Regresso a Ho Chi Minh e almoço no restaurante 
local. Depois, passaremos pelo centro da cidade, 
vendo a praça da “La Commune de Paris”; a Ca-
tedral (exterior) projetada na França e erguida 
por um engenheiro simples, o Sr. Bourar; o co-
rreio de estilo colonial que inclui uma parte da 
estrutura de ferro projetada por um discípulo de 
Gustave Eiffel; Ópera, etc. Vamos passar do lado 
de fora do Palácio da Reunifi cação, o antigo pa-
lácio do governo que foi demolido por tanques 
em 30 de abril de 1975, o que signifi cou a queda 
do regime sul-vietnamita. Retorno e acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Qui): Ho Chi Minh / Siem Reap 
(Camboja)
Café da manhã. Manhã livre e traslado ao ae-
roporto para pegar o voo para Siem Reap (voo 
internacional não incluído), epicentro do impé-
rio Khmer. Chegada, traslado e acomodação em 
hotel. Restante da tarde livre. Possibilidade de 
assistir a um show Apsara de música cambojana 
e dançar com o jantar. (P +)

Dia 4º (Sex): Siem Reap
Café da manhã. Saia em Tuk - Tuk (um tipo de 
carro - motor, o veículo muito típico no Camboja) 
em direção ao portão sul, com suas impressio-
nantes estátuas representando o movimento do 
oceano, a antiga capital de Angkor Thom (século 
XII), templo de Bayon único para suas 54 torres 
decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolo-
kitesvara, o Phimeanakas e os terraços do Rei e 
elefantes Leper e os aposentos reais. Continue 
até Ta Prohm, um dos templos mais espetacu-
lares da região, que permaneceu relativamente 
igual a quando foi descoberto e ainda mantém 
muito do seu mistério. Almoço no restaurante 
local. À tarde, traslado de carro para visitar o 
mais famoso de todos os templos de Angkor Wat 
- Patrimônio Mundial da UNESCO. O complexo 
deste templo abrange 81 hectares, comparáveis 
em tamanho ao Palácio Imperial em Pequim. As 
conhecidas cinco torres fazem parte da bandeira 
do Camboja. Eles representam os 5 picos de 
Meru, os muros que os cercam são as montanhas 
e o vale que os rodeia do oceano. Esta obra de 
arte do século XII é considerada pelos historia-
dores da arte o primeiro exemplo da arquitetura 
e arte clássica do Khmer. No fi nal, assistimos ao 
pôr do sol sobre Angkor Wat. Retorno ao hotel 
e acomodação.

Dia 5º (Sáb): Siem Reap / Danang / Hoi 
An (Vietnã)
Café da manhã. Manhã livre. E para aqueles que 
desejam, é possível assistir a uma cerimônia de 
bênção budista. Receberemos uma bênção pes-
soal de um dos monges enquanto eles amarram 
um fi o vermelho ao redor do pulso, que deve 
trazer boa sorte e prosperidade. Nós visitamos 
o Museu Nacional de Angkor e depois desfru-
taremos de uma massagem nos pés (P +). No 
horário combinado, traslado ao aeroporto para 
pegar o voo para Da Nang (voo internacional 
não incluído). Chegada e traslado para Hoi An. 
Chegada, jantar e pernoite no hotel.

Dia 6º (Dom): Hoi An / Hue
Café da manhã. A cidade de Hoi An é um porto 
de intercâmbio com o Extremo Oriente impor-
tante até o fi nal do século XIX. De fato, tem uma 
história documentada de mais de 2200 anos e 
ainda mantém um senso do caráter oriental ex-
tremo marcado que o caracteriza. Hoje vamos 
explorar este fantástico e histórico leito do rio. 
Visitaremos algumas das 844 casas e templos his-
tóricos reconhecidos. Visite o Museu de Hoi-um, 
onde encontra-se muitos objetos da história de 
Hoi-an do séculos II XV (Champa peRiodo Unido)
e a décima sexta a XIX séculos (peRiodo da di-
nastia Nguyen). Em seguida, visitaremos o Phuoc 
Kien Pagoda; a famosa ponte japonesa; a Casa 
Tanky de mais de 200 anos, com seus poemas 
chineses incrustados em estruturas de madeira 
de madrepérola. Almoço no restaurante local. 
Continuamos em direção a Hue. No caminho, 
visita de uma aldeia de artesãos de cerâmica e 
carpintaria e através de Hai Van Pass (Oceano 
Cloud), onde na descida poderemos desfrutar 
de uma vista espetacular sobre a bela aldeia 

piscatória de Lang Co. Chegada ao hotel e aco-
modação.  

Opcional: Jantar imperial com roupas tradicio-
nais (P +) no restaurante de estilo local, en-
quanto participamos de um show de música.

Dia 7º (Seg): Hue / Hanói
Café da manhã. Começamos a visita da Cidadela 
Imperial, de onde a dinastia Nguyen governou 
entre 1802 e 1945, lá descobriremos os restos de 
seus palácios e o Museu Imperial. Em seguida, 
faremos uma viagem de barco pelo romântico 
rio Rio de los Perfumes. Mais tarde visitaremos o 
mosteiro-pagode, base de La Paz, de Thien Mu. 
Almoço em restaurante local. Tempo livre. Tras-
lado ao aeroporto para pegar o vôo para Hanói 
(voo doméstico não incluso). Chegada, traslado 
e acomodação no hotel. 

Possibilidade de fazer no periodo da tarde 
(antes de ir ao aeroporto) a visita do mausoléu 
do imperador Minh Mang e do imperador Khai 
Dinh, um dos mais belos túmulos da região, 
com inúmeros pavilhões e lagos que o cercam 
e o exótico Dong Market. Ba, um autêntico 
mercado local vietnamita (P +).

Dia 8º (Ter): Hanói
Café da manhã. Dia livre para aproveitar esta 
cidade movimentada. Almoço no hotel e aco-
modação. 

Possibilidade de fazer o passeio de dia inteiro 
em Hanoi (P +): visitar os locais históricos mais 
famosos da cidade, começando pelo Mausoléu 
de Ho Chi Minh (do lado de fora), a casa sobre 
palafi tas; o pagode de um só pilar, construído 
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INTRODUÇÃO

Magnífi co tour pela Península da Indochina começando com o movimentado Saioon com seus 
mercados e patrimônio colonial francês. Em Angkor visitaremos a antiga capital do Khmer, que tem 
mais de 8 séculos de forma consecutiva e cuja herança se traduz nos mais espetaculares templos 
do Oriente. O comercial Hoi em frente da costa. A capital até alguns anos atrás Matiz Imperial. 
Em Hanói, visitamos suas ruas e mercados animados. E fi nalmente a fantástica baía de Halong 
que viajaremos a bordo de um junco tradicional, sem dúvida a mais bela paisagem da viagem.

Julho 7, 21
Agosto 11, 18

Setembro 8, 22
2020

Preço Garantido:  

+
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• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Percurso terrestre segundo itinerário em carro/van privativa com ar-condicionado.
• Todas as entradas as visitas mencionadas.
• Junco tradicional na Baía de Halong.
• Passeio em barco pelo rio Perfume em Hue.
• Uma garrafa de água por dia de excursão. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Refeições e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Bahía de Halong

Cidade Categoria 3*/4*

Ho Chi Minh Le Duy Grand 3* / Bay Hotel 3* 

Siem Reap Treasures Oasis 4* / Saem Siem Reap 4*

Hoi An Le Pavillion Luxury Hoi An  / Hoi An Silk Luxury 4*

Hue Asia Hotel Hue 3* / Romance 4* 

Hanoi Babylon Grand Hotel 4* / Thien Thai 4*

Ha Long Emeraud Classic /  Oriental Sails

Hotéis previstos ou Similares

em 1049 pelo imperador Ly Thai Tong, que 
governou de 1028 a 1054. Construído em ma-
deira sobre um único pilar de pedra, é proje-
tado como uma fl or de lótus em homenagem a 
Buda. Em seguida, visitamos o Templo da Lite-
ratura, construído em 1070 pelo Imperador Ly 
Thanh Tong, que o dedicou a Confúcio como 
uma forma de homenagear todos os estudan-
tes ou pessoas dedicadas à literatura. Almoço 
no restaurante local. À tarde, continuaremos a 
visita com o Templo de Ngoc Son localizado 
em uma ilha no lago Hoan Kiem e termina-
remos o dia fazendo um passeio de bicicleta 
pelo bairro antigo.

Dia 9º (Qua): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída pela rodovia  atraves-
sando as terras banhadas de água com arrozais 
e uma paisagem realmente deliciosa (165 km, 03 
e meia hora). Chegamos na cidade de Halong, 
onde a Baía de Halong é declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, um dos cantos 
mais bonitos do Vietnã. Embarcaremos em um 
cruzeiro pela baía, navegando entre espetacula-

res ilhotas cobertas de vegetação: Ilha Dong, Ilha 
Gachoi, Ilha Hoa Cuong .... Almoço com frutos 
do mar a bordo. Jantar e acomodação a bordo.

Observação: o itinerário e o cronograma do 
cruzeiro estão sujeitos a alterações devido aos 
níveis das marés, condições meteorológicas e 
condições de operação.

Dia 10º (Qui): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração e prática de Taichi no andar superior. Um 
brunch esplêndido será servido logo após conti-
nuaremos com a navegação através das miríades 
de ilhas e ilhotas e visitando as mais importantes. 
Entre as 10h30 e as 11h00, desembarcamos e ini-
ciaremos o caminho de volta a Hanói, onde te-
remos a oportunidade de aprender sobre a vida 
da população local. No caminho, visitamos o Pa-
gode Budista Con Son em homenagem a Ngu-
yen Trai, um importante político reverenciado 
pelo povo e considerado um herói nacional. 
Chegada em Hanói e traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

• Mínimo 2 passageiros.
• Consultar preços e suplementos para Natal e Fim de Ano.
• Recomendamos o voo internacional desde Hanói a partir das 19h00.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporadas
de Terça-Feiras 

Iti. MM822

Categoria Única

Duplo Sup. Indv.

01 Jan / 30 Abr 1.630 425

01 Mai / 30 Set 1.590 385

01 Out / 20 Dez 1.640 395

$

Preço garantidos por Pessoa em  $ USA em  Apartamento Doble

Saídas Garantidas 
Iti. MM823

Mín. 10 pax

Duplo Sup. Indv.

01 Jul  / 30 Set 1.035 370

$

Pacote Plus

• Tuneis de Cu Chi
• Jantar com Apsara Show em Siam Reap
• Jantar imperial de Hue

• Mausoléu +Mercado em Hue
• Visita Hanói 

235 $ (Mín. 10 pax)

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações)$

Suplementos voos internos (Ho Chi Minh / Siem Reap / Danang - Hue  / Hanoi):  555 $ NETO por pessoa 
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