TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap.Social: 100.000,00 Euros - NIF: 514 076 330 - RNAVT 6488 – HAN270917

VIETNAME
“Bom Dia Vietname”
(saída à 2ª feira)

11 dias / 8 noites (Hanói, Baia de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh e Delta de
Mekong)

Dia 1 - Portugal / Hanói
Voo para Hanói, via uma cidade de conexão. Noite a bordo.

Dia 2 - Hanói
Chegada ao aeroporto e transfere para a cidade, onde terão uma primeira impressão de Hanói. Tempo livre. Alojamento.
Dia 3 – Hanói (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Início da visita a Hanói. Atualmente Hanói é a capital do Vietname, cidade única asiática com avenidas
arvoradas, arquitetura colonial francesa, lagos tranquilos e templos orientais. O tour inclui o Templo da Literatura, a primeira
universidade do país fundada em 1070, considerado o símbolo de Hanói. Continuação com o Museu de Etnologia, uma coleção
interessante e variada de cultura vietnamita. Almoço em restaurante. Depois do almoço, visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh (por
fora), continuando para o Pagode de Pilar Único, contruído em 1049. De seguida, visita ao templo Ngoc Son no meio do lago
Hoan Kiem. Por último, realizaremos um passeio panorâmico passando pelo Bairro Antigo de Hanói também conhecido como
o bairro das 36 ruas que no seu tempo cada uma conhecida por artesãos e oficinas de uma profissão particular. Regresso ao
hotel. Alojamento.
Dia 4 - Hanói / Baía de Halong (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada até à Baia de Halong num trajeto através das terras agrícolas do delta do rio Vermelho e
paisagens de campos de arroz. Chegada a Halong e embarque no “Junco”, uma embarcação tradicional de madeira. Almoço a
bordo. Após o almoço, continuamos a navegação para descobrir as numerosas ilhas da Baía como a de formas caprichosas que
nos recordam as figuras de animais ou outros objetos. Visita em barco local a uma aldeia de pescadores. Regresso ao junco e
tempo livre. Demonstração de cozinha vietnamita. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: o itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Dia 5 – Baía de Halong / Hanói / Danang / Hoi An (Brunch)
Hoje poderemos ver o amanhecer na baía e desfrutar de aulas de Tai-Chi de madrugada. Posteriormente, desembarcaremos na
famosa “Gruta da Surpresa” para explorá-la. Desembarque no cais de Halong e regresso por estrada até Hanói para voo em
direção a Danang. Chegada e transfere para Hoi An. Alojamento.
Nota: de caminho, dependendo do horário do voo para Danang e se o tempo permitir, visita à vila rural de Yen Duc.
Dia 6 - Hoi An (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Início de visita à cidade de Hoi An, um importante porto comercial durante os séculos XVII e XVIII cuja
arquitetura e estilo de vida relaxado mudaram pouco ao longo dos anos. Passeio de barco pelo rio Thu Bom, passando por
aldeias locais. Chegada ao bairro antigo e passeio a pé pelo centro da cidade antiga para visitar os lugares tradicionais dos
comerciantes: a Ponte Japonesa coberta com mais de 400 anos de antiguidade, a sala de Phuc Kien, a Casa antiga de arquitetura
tradicional Tan Ky, a oficina de seda e o museu de história da cidade “Sa Huynh”. Almoço em restaurante. Tarde livre para
desfrutar da praia ou passear pelo colorido mercado do centro. Alojamento em Hoi An.
Dia 7 – Hoi An / Hue (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para Danang com visita panorâmica da cidade, Pagode Linh Ung com vista para a cidade e pela
costa da Península Son Tra. De seguida, viagem por estrada para Hue, a antiga capital vietnamita, através da passagem de Hai
Van, a passagem das nuvens, e a pitoresca praia de Lang Co. À chegada, almoço em restaurante e transfere para o hotel. Pela
tarde, visita a Cidadela Imperial, da qual a Dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945 e ao animado mercado de Dong Ba.
Alojamento.
Dia 8 - Hue / Ho Chi Minh (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Visita a dois importantes enclaves religiosos: o Pagode de Thien Mu, torre octogonal emblemática de sete
pisos, e ao túmulo do imperador Minh Mang. Almoço em restaurante e continuação para visita ao mausoléu do imperador Khai
Dinh e a uma vila onde se fabrica incenso. Transfere para o aeroporto para voo para Saigão. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 9 - Ho Chi Minh (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Visita aos túneis de Cu Chi, um complexo impressionante de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do
Vietname. Regresso a Ho Chi Minh e almoço em restaurante. Visita à cidade, ainda chamada Saigão por muitos locais: o Pagode
Ngoc Hoang, a antiga Estação de Correios, passando pelo Palácio de Reunificação, a rua Dong Khoi, terminando com o museu
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de medicinas tradicionais FITO. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 10 - Ho Chi Minh / Delta de Mekong / Portugal (Meia Pensão)
Pequeno-almoço. Saída para o espetacular Delta de Mekong. O delta encontra-se a duas horas de estrada de Ho Chi Minh.
Chegada a Bem Tre / My Tho e embarque num barco que nos levará, através dos canais estreitos rodeados de uma densa
vegetação, até ao coração do Delta. Ao longo do dia, possibilidade de degustar muitos produtos locais. Realização de um passeio
de bicicleta pela margem e posterior regresso. Almoço em restaurante local e regresso a Ho Chi Minh por estrada parando para
visitar o pequeno templo Cao Dai em Bem Luc, cuja religião é uma curiosa combinação de budismo, cristianismo, taoismo e
confucionismo. A hora prevista, transfere para o aeroporto para regresso a Portugal. (Aconselha-se um voo por volta das 23h00)
Dia 11 - Portugal
Chegada.
Circuito “Bom dia Vietnam” - Preço por pessoa com taxas incluídas
Temporadas
Duplo Cat. A

Duplo cat. B

Duplo cat. C

07 Nov17 - 12 Dez17

1 741

1 830

2 032

18 Dez17 - 27 Dez17

1 753

1 842

2 043

19 Dez17 & 26 Dez17

1 789

1 878

2 180

02 Jan18 - 24 Mar18

1 759

1 848

2 055

13 Fev18

1 836

1 931

2 132

HOTÉIS PREVISTOS
Categoria A
Hanói (2 noites)
Halong (1 noite)
Hoi An (2 noites)
Hue (1 noite)
Ho Chi Minh (2 noites)

Quoc Hoa
Bhaya Cruise
Emm Hotel Hoian
Mondial
Sonnet Saigon

Categoria B
Hanói (2 noites)
Halong (1 noite)
Hoi An (2 noites)
Hue (1 noite)
Ho Chi Minh (2 noites)

The Ann Hanoi
Bhaya Cruise
Little Central Boutique Hoi An
Moonlight Hue
Saigon Prince Hotel

Categoria C
Hanói (2 noites)
Halong (1 noite)
Hoi An (2 noites)
Hue (1 noite)
Ho Chi Minh (2 noites)

Melia Hanoi
Bhaya Cruise
Mgallery Hoian
Pilgrimage Village Hue
Le Meridien Saigon

O nosso preço inclui:

•
Passagem aérea em vôo regular, classe económica com a companhia Air France e Vietnam Airlines, voos de internos
em classe económica com a companhia Vietnam Airlines.
•
8 noites nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e pequeno-almoço, inclui 7 almoços, 1 jantar e 1
brunch.
•
Guias locais falando espanhol, exceto a bordo do junco em Halong, em que os passageiros serão atendidos pelos
tripulantes em inglês.
•
Transporte em carro ou minibus com ar condicionado.
•
Uma garrafa de água e uma toalha por dia.
•
Taxas de aeroporto e de combustível.
O preço não inclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas e outros serviços não mencionados
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