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Este Programa Inclui (Super Vietnã): 
- Voos domésticos Ha Noi/Da Nang e Hue/ 

Ho Chi Minh. 
- 9 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similares) base quarto duplo standard com banheira 
e/ou ducha 

- 1 noite a bordo em junco vietnamita com guia em 
inglês.  
(se o grupo for de apenas 2 pessoas, a rota  
Ha Noi/Ha Long Bay/Ha Noi será apenas com moto-
rista de língua inglesa). 

- 9 cafés da manhã, 10 almoços, 1 brunch e 1 jantar 
(sem bebidas). 

- Percurso terrestre conforme o programa em veículos 
com ar condicionado (automóvel, micro-ônibus ou 
ônibus). 

- Visitas de acordo com o itinerário com guias locais de 
língua espanhola. 

- Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assistência permanente ao Politours no Vietnã. 
- Seguro de viagem. 
Extensão a Camboja Inclui: 
- Voo Ho Chi Minh/Siem Reap/Ho Chi Minh;  

2 noites de hotel; 2 cafés da manhã e 2 almoços. 
Este Programa Não Inclui: 
- Visto; Taxas de emissão de bilhetes; Taxas de saída de 

aeroportos; Gastos pessoais; Gorjetas, etc.
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) (em quarto standard) 
Categoria “A” 1ª 
- Ha Noi: The Ann / Mercure 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Eldora 
- Hoi An: Le Pavillion Luxury 
- Ho Chi Minh: Eden 
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Somadevi / Tara Angkor 

Categoria “B” 1ª Superior 
- Ha Noi: Pan Pacific 
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete 
- Hue: Pilgrimage 
- Hoi An: Koi Resort 
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
- Siem Reap: Borei Angkor / Sokhalay Angkor 

Nota: Neste programa os quartos triplos não são recomendáveis. 
Em qualquer caso, não se aplica desconto nenhum. Alguns 
hotéis não possuem quartos triplos. O barco normalmente 
não possui cabines triplas, portanto deve ser pago um 
suplemento para ocupação individual.
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Dia 1º Ha Noi 
Chegada pela manhã a Ha Noi, capi-
tal do Vietnã, principal centro econô-
mico e cultural do país. Traslado ao 
hotel. Alojamento no hotel. 

Dia 2º Ha Noi/Hoa Lu/Ha Noi  
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã, saída para Hoa Lu, 
escolhida como a antiga capital da 
DaicoViet (antigo nome do Vietnã). 
Visitaremos os templos das dinas-
tias Dinh e Le. À tarde, iremos ao 
cais para fazer um passeio em 
pequenas (piráguas) canoas ao 
longo do rio Tamcoc, também cha-
mado de "Baía de Halong seca", 
uma paisagem impressionante, cheia 
de rochas, cavernas e arrozais. Conti-
nuaremos até a caverna de Bich 
Dong, onde veremos três pagodas 
antigas do século XVII. Regresso para 
Ha Noi. Alojamento.  

Dia 3º Ha Noi  
• Café da manhã + almoço. 
De manhã, começaremos com a visi-
ta ao Mausoléu de Ho Chi Minh e a 
Pagoda de Pilar Único em forma de 
flor de lótus saindo da água. Também 
veremos o Templo da Literatura 
dedicado a Confúcio e aos homens 
de letras e o Museu de Etnologia. À 
tarde, veremos a parte antiga, o cen-
tro da cidade e sua vida agitada ao 
redor do lago Hoan Kiem. À tarde, 
um típico passeio de triciclo para 
conhecer o bairro antigo. Mais 
tarde, apreciaremos o famoso espe-

táculo de marionetes sobre as 
água. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Hanoi/Baía de Ha Long  
Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída de ônibus para a impressionan-
te Baía de Halong, "onde o dragão 
desce para o mar". Iremos para o 
porto onde embarcaremos em um 
junco tradicional. Dezenas de lendas 
foram transmitidas nesta área com-
posta por três mil ilhas de Creta car-
boníferas cobertas por vegetação 
que emergem do mar. O cruzeiro faz 
um tour pelos pontos mais interes-
santes, fazendo várias paradas. 
Almoço e jantar a bordo do junco 
vietnamita. Alojamento. 

Dia 5º Bahía de Ha Long/Da Nang/ 
Hoi An  
• Café da manhã + brunch  
Após o café da manhã, retornaremos 
ao píer. Regresso a Ha Noi por estra-
da e traslado para o aeroporto para 
pegar um voo com destino a Da 
Nang. Chegada e traslado por estra-
da para Hoi An. Alojamento. 

Dia 6º Hoi An 
• Café da manhã + almoço. 
Durante o dia, visitaremos a ponte 
japonesa coberta e a pagoda 
PhuocKien e continuaremos com 
uma das seguintes casas dos antigos 
comerciantes: a casa Tanky ou a casa 
da rua Tranphu, 77. Também visita-
remos o museu Hoi An. À tarde, 
caminharemos pelo mercado da 
cidade e faremos um agradável pas-

seio de barco no rio Thu Bon. Aloja-
mento no hotel. 

Dia 7º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Café da manhã + almoço. 
De manhã, sairemos para Da Nang. 
Continuaremos nossa rota até che-
garmos a Hue. Chegada e visita aos 
complexos funerários dos reis de 
Minh Mang. Almoço. À tarde, visita-
remos a famosa Cidadela Imperial, 
na qual a dinastia Nguyen reinou de 
1802 a 1945. Continuaremos de 
barco ao longo do rio do perfume 
para visitar a Pagoda Thienmu. Ter-
minaremos o dia passeando pelo 
conhecido mercado de Dongba. 
Tempo livre. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Hue/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Café da manhã + almoço. 
Na primeira hora saída de avião para 
Ho Chi Minh, antiga Saigon. Traslado 
para Cu Chi, local histórico da Guerra 
contra os EUA no sul do país, famo-
so por seus túneis e galerias subte-
rrâneas. Veremos dependências, 
cozinhas, enfermaria, etc. À tarde, de 
volta a Ho Chi Minh, visitaremos o 
famoso Bairro Chines e o conhecido 
mercado Binh Ta, para apreciar e 
desfrutar da atmosfera da vida 
comercial da cidade. Alojamento.  

Dia 9º Ho Chi Minh/Ben Tre/ 
Ho Chi Minh 
• Café da manhã + almoço. 
De manhã sairemos para Ben Tre. 
Cheguada à Ponte Phong Nam, 

DATAS DE SAÍDA 2020/2021 
- TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA e DOMINGOS 
Consultar saídas outros dias da semana.

Extensão CAMBOJA

HOTÉIS 
1ª/1ªSup

Incluindo TOUR em MEIA PENSÃO 
+ 1 JANTAR + 25 VISITAS e  

1 NOITE de CRUZEIRO em JUNCO 
VIETNAMITE na BAÍA HALONG

 Camboja 
 (Siem Reap/Templos de Angkor)

 Vietnã 11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 1.815 USD

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.255 USD

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Massagem Corporal de 1 h.  
em centro de Spa 

- Presentes locais

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantizado en español. 
- Neste programa os quartos triplos não são recomendáveis. Em 

qualquer caso, não se aplica desconto nenhum. Alguns hotéis 
não possuem quartos triplos.

MAUSOLEO DE HO CHI MINH

(Incluídos Voos domésticos Ha Noi/Da Nang e  
Hue/Ho Chi Minh)
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CIUDADELA IMPERIAL - HUE

Temporadas
Super Vietnã 11d Ext. Camboja 13d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (por pessoa) 
Por saída 2/3 pessoas (somente para a parte do Vietnã,  
em Camboja podem se juntar mais passageiros) ............................................... 305 
Por cabine individual em Ha Long (caso não tenha o triplo disponível) .......... 205 
Por cabine tripla em Ha Long ................................................................................. 75 
Traslados Ho Chi Minh ou Ha Noi se chegar / partir em voos diferentes para os 
primeiros passageiros que se inscreverem (por pessoa, com guia) ...................... 50 
PROGRAMA EXTENSÃO CAMBOJA:  
Suplemento por voos não incluídos (Ho Chi Minh/Sem Reap/Bangkok)  
(por pessoa, neto USD, taxas incluídas) ................................................................ 530 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 

Consulte os suplementos de Natal e Fim de Ano +  
Primeira Semana de Setembro e Ano Novo chinês/vietnamita (Janeiro de 2021)

Días 1º a 10º “Super Vietnam” 
(Ver día 1º al 10º del programa base). 
Dia 11º Ho Chi Minh City / Siem Reap 
• Café da manhã  
No horário agendado, traslado ao aeroporto 
para saída em voo para Siem Reap. Traslado 
ao hotel. Tempo livre. Alojamento. 
Dia 12º Siem Reap  
• Café da manhã + almoço  
Café da manhã no hotel. Visita a antiga capi-
tal de Angkor Thom (S. XII), Bayon, única 
por suas 54 torres decoradas com 200 rostos 
sorridentes de Avolokitesvara, os Phimeana-
kas e os terraços do Rei Leproso e dos Ele-

fantes. Almoço em um restaurante local. À 
tarde, visitaremos o templo de Angkor Wat, 
“Uma Maravilha do Mundo”, considerado 
entre os historiadores da arte como o primei-
ro exemplo da arquitetura e arte clássica 
Khmer e o templo Pre Rup. Alojamento.  

Dia 13º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço 
Visita dos templos de Ta Prom (um dos mais 
espetaculares), Preah Khan, Neak Pean e Ta 
Som. Almoço em um restaurante local. No 
horário agendado, traslado ao aeroporto. Fim 
dos nossos serviços.

    EXTENSÃO CAMBOJA (3 DIAS/2 noites)

TEMPLO PREAH KHAN

Incluindo 2 CAFÉS DA MANHÃ  

e 2 REFEIÇÕES + 

3 DIAS PARQUE ANGKOR WAT

onde embarcaremos ao longo do 
rio Chet Say para observar o trans-
porte de mercadorias e as instalações 
de processamento de coco ao longo 
do rio. Faremos uma parada para 
visitar os fornos de tijolos feitos à 
mão pela população local e as insta-
lações básicas de processamento de 
coco. Vamos provar a água fresca de 
coco a bordo enquanto atravessamos 
o canal Cai Son para ver a pesca no 
rio da população local e apreciare-
mos doces de coco, frutas da estação 
e chá com mel. Passaremos por uma 
pequena vila que preserva o trabalho 
artesanal tradicional de tapetes em 
Nhon Thanh. Almoçaremos no res-
taurante local da vila. Depois, rema-
remos pelo pequeno canal e, final-

mente, o barco a motor nos levará ao 

píer Hung Vuong. Regresso à cidade 

de Ho Chi Minh e alojamento. 

Dia 10º Ho Chi Minh 

• Café da manhã + almoço. 

Visita do exterior da Catedral, o 

colonial edifício dos correios, o Palá-

cio da Reunificação e o famoso 

Museu da Guerra. À tarde, visitare-

mos o famoso mercado de Ben 

Thanh. Tempo livre e alojamento. 

Dia 11º Ho Chi Minh 

• Café da manhã  

no horário agendado, traslado ao 

aeroporto. Fim dos serviços

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.255 USD

30 Abr/27 Set 2020 1.815 2.095 2.255 2.565 

28 Set 2020/29 Abr 2021 1.885 2.215 2.360 2.730 

Suplemento quarto individual 

30 Abr/27 Set 2020   635   915   705 1.015 

28 Set 2020/29 Abr 2021   685 1.025 785 1.170

PACOTE LUA  
DE MEL/PRESENTES:

- Massagem de Pés

Vietnã Camboja
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