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Ho Chi Minh  • Delta Mekong  • Hoi An . Hue . Hanoi . 

Halong Bay  .  Siem Reap  

Vietname , o país dos sorrisos !  
 

O Vietname carrega no seu âmago a marca de ter sido o campo de batalha de um dos mais 

sangrentos conflitos da história contemporânea, mas o país recuperou, tentou reconstruir o 

seu orgulho e abriu as portas ao mundo. A maior parte dos visitantes ficam fascinados com a 

sublime beleza natural com que o país foi contemplado: o delta do Rio Vermelho a norte, o 

Delta do Rio Mekong a sul, e quase toda a linha costeira que é um tapete verdejante onde 

sobressaem os chapéus cónicos das mulheres que trabalham nos campos de arroz e as praias 

de sonho. Mas é o sorriso o principal tesouro deste povo… 

Camboja , o reino dos Khmers … 

Existe algo de mágico no Camboja que enfeitiça quem visita este 

encantador país. As suas maiores atrações são as lendárias 

ruínas de Angkor, o centro político e religioso do império 

Khmer, que é recordado como o período mais brilhante da 

história do País. A “cidade adormecida” oferece um 

espetáculo arquitetónico e artístico, que evoca a vida dos 

seus antepassados e a misturam com profusão de cores da 

selva que a invadiu… O país desperta uma verdadeira 

“montanha russa” de emoções e experiências… 



ITINERÁRIO 

 
 1º Dia -  Lisboa / Ho Chin Minh City 

 

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida 

em voo da AF – 1125 – às 06h00 com destino a Paris .. Chegada às 09h30 e  continuação no AF 

258 às 13h45 com destino a Ho Chin Minh. Refeições e noite a bordo. 

 

2º Dia -   Ho Chin Minh City 
 

Chegada às 06h50.  Assistência e transporte para o hotel 

elegido. Manhã livre para atividades de caracter 

pessoal. Almoço livre. 

À tarde, passeio pela cidade para admirar e conhecer 

os seus vínculos históricos, para ver alguns dos mais 

belos edifícios de arquitetura francesa construído no 

período colonial, de finais do séc. XIX e XX. Destacamos o 

Palácio Presidencial que alojou a sede do Governo durante a 

guerra do Vietname. a Catedral de Nôtre Dame, uma réplica da origina l parisiense, construída 

com tijolo vermelho e com duas torres gémeas que apenas poderão ser visitadas quando não 

existe celebração litúrgica ;o edifício dos correios, desenhado pelo famoso Arq. Gustave Eiffel 

antes de se tornar mundialmente famoso graças à famosa Torre Eiffel de Paris entre outros. 

Jantar num restaurante local. Alojamento . 

 

 

3º Dia –  Ho Chin Minh City / Mekong Delta / My Tho / Ho Chin Minh 
 

Após o Pequeno Almoço, inicio de uma viagem cerca de 02h00 

desde Ho Chi Minh até Delta  Mekong. Exuberantes campos de 

cultivo de arroz e pomares, que poderá apreciar sem sair da 

viatura. Chegada ao cais fluvial onde de iniciaremos um 

pequeno cruzeiro fluvial ao longo do rio até alcançarmos uma 

pequena ilha, onde desfrutaremos de um pequeno passeio 

pelo descontraído povoado, apreciando o estilo de vida local.  

Visita de uma pequena fazenda, onde teremos a oportunidade 

de interagir com a família que nos explicará como é o dia-a-dia 

de um camponês . 

Desfrute de um passeio e embarque numa típica embarcação 

com remos…. Durante o dia terá oportunidade de experimentar 

os diversos frutos tropicais e também escutar a música 

folclórica local. De visitar uma fabrica familiar de doces de coco. 

Regresso a My Tho . Almoço num restaurante local. A meio da 

tarde regresso a Ho Chin Minh. Jantar e alojamento no hotel . 

 

 

 



 

4º Dia –  Ho Chin Minh 
 

Dia livre em Ho Chi Minh para compras e visitas opcionais. 
 
 

5º Dia –  Ho Chin Minh City / Danang  / Hoi An 

 

Pequeno-almoço . Em hora a informar, transporte para o aeroporto, formalidades de 

embarque com destino a Danang ( horário a confirmar ) .  Assistência e transporte para Hoi An  

( cerca de 35 Km ) . 

 
 

Almoço num restaurante local . De seguida , Visita da cidade. 

Entre os séc. XVII e XIX, Hoi An foi um próspero porto 

comercial. Hoje em dia esta cidade Património da 

Humanidade conta com edifícios excelentemente 

conservados, ruas pedonais e uma cozinha única que faz com 

que os visitantes levem consigo uma ideia muito real do seu 

ilustríssimo passado histórico. A reduzida dimensão das suas 

ruas possibilitam-nos passeios agradáveis e relaxantes. Existe 

muito para visitar, desde os estabelecimentos comerciais, 

com nítidas influências chinesas, a arquitetura japonesa e 

vietnamita com 400 anos de história, a Ponte Coberta, o 

Salão Nobre da Congregação China Chaozhou com talhas 

impressionantes em madeira, o colorido Mercado repleto de 

transbordantes especialidades locais como artigos de seda, 

artigos de artesanato, etc..  Jantar e alojamento no hotel . 

 

 

 

6º Dia –  Hoi An / Hue 
 

 

Pequeno-almoço no hotel. Transporte para Hue , a antiga Capital 

Imperial de Vietname, passando por Hai van, o porto das nuvens, 

e pela praia de Lang Co. Almoço num restaurante local . 

Chegada a Hue . A tarde passeio em Riquexó para visitar a 

cidadela imperial de Hue onde governou a Dinastia Nguyen em 

1802 -1945 . Para terminar o tour, visita ao templo Thien Um 

Pagada Pagode de Thien Mu, o monumento religioso melhor 

conservado na cidade de Hue. Este Pagode situado nas margens 

do rio, compõe-se de sete pisos. Jantar e alojamento no hotel 

 



 

 

 

7º Dia –  Hue / Hanoi 
 

 

 

Pequeno almoço .  Com os seus edifícios de arquitetura 

colonial e belas avenidas flanqueadas de plantas e lagos, 

Hanoi é uma cidade encantadora. 

Visita ao centro histórico da cidade com destaque ao 

templo da Literatura, a primeira universidade destinada 

aos filhos dos mandarins.  Almoço num restaurante local  

De seguida , visita ao  museu de etnologia , e por fim um 

passeio  pelo centro histórico da cidade de forma a tomarmos contacto com a animada vida 

local . 

Para terminar o dia assistindo a um espetáculo de teatro de marionetas de água – uma forma 

arte única no Vietname do Norte representado cenas da vida rural e ou da história nacional 

Jantar no hotel . Alojamento 

 

8º Dia – Hanoi / Halong Bay  
 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, 

transporte para o cais em Halong Bay . Passeio de barco  na 

baía, cenário com uma mescla de céu e de mar, aqui e ali 

decorada com pequenas ilhas. A baía é formada por uma 

secção côncava da Costa do Golfo de Bar Bo. Durante o 

passeio teremos a oportunidade de apreciar paisagens de rara 

beleza e grutas. Almoço e jantar a bordo. Alojamento 

 

9º Dia –  Halong Bay / Hanoi 
 

De regresso  ao porto de Halong é servido  um pequeno almoço “ Brunch “. No caminho, visita 
do Pagode  But Thap . Jantar num restaurante local . Alojamento 

 

10º Dia –  Hanoi / Siem Reap 
 

Após o Pequeno Almoço,  transporte  para o aeroporto para formalidades de 
embarque ( horário a informar ) e partida à com destino a Siem Reap no Camboja .  
Assistência e transporte para o hotel  Jantar num restaurante local . Alojamento .  



11º Dia –  Siem Reap –  Angkor Tours  

 

Pequeno almoço . Iniciamos a visita a  Angkor Wat, templo dedicado ao deus Hindu Vishnu. 

Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Suryavarman II, é considerado a obra-

prima da arquitetura e arte Khmer.   Destacamos o Bayon com as suas 54 torres de 

enigmáticos rostos sorridentes, o templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real com o 

templo Phimeanakas,  o Terraço do Elefante, local onde o rei recebia a sua amada no regresso 

vitorioso de uma batalha ;  Terraço do Rei Leproso com interessantes detalhes gravados na 

pedra que faz ; o impressionante Templo de Ta Prom, famoso por manter-se conforme foi 

descoberto, ou seja, coberto pela floresta, o que lhe confere uma atmosfera romântica e 

misteriosa. Almoço num restaurante local. Tempo para visitar o mais famoso templo de 

Angkor, o Angkor Wat  ( Património Mundial Da Unesco ) , templo dedicado ao deus Hindu 

Vishnu. Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Suryavarman II, é considerado a 

obra-prima da arquitectura e arte Khme.  Subida a Bakheng para contemplar o fantástico pôr-

do-sol sobre o templo Angkor Wat.  Jantar num restaurante local desfrutando de um 

espetáculo de danças tradicionais . Alojamento . 

 

12º Dia –  Siem Reap  
 

Pequeno-almoço. Visita dos templos que datam ao século IX de Rolous , cerda de 15 km de 
Siem Reap , com destaque do templo Bakong, Preah Ko e LoLei  durante um curto passeio ( 
cerca de 3 km ) . Passear num carro de bois, é uma forma divertida de estar em contacto com 
o Camboja rural  e sua gente amistosa . Almoço num restaurante Local. 
Tarde livre. Jantar e alojamento no Hotel. 
 
 

13º Dia –  Siem Reap / Singapura/ Paris  
 

Pequeno-almoço.   Dia livre para actividades a gosto pessoal 
A tarde e em hora a informar, transporte  ao aeroporto e assistência nas formalidades de 
embarque. Partida às 18h55 ( a reconfirmar ) com destino a Singapura. Chegada  
Às 22h10. Continuação  no AF 259 às 00h25 com destino a Paris. Noite e refeições a bordo.  
 



14º dia –  Paris / Lisboa 

 
Chegada a Paris às 07h40 e continuação para Lisboa no AF 1024 às 09h40. Chegada às 11h10. 
 
 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 

 

 
HOTÉIS SUGERIDOS : 

Cidade Hotel - 1ª opção Hotel - 2ª opção 

Ho Chi 
Minh city 

Liberty Central Riverside Hotel 
www.libertycentralhotel.com 

 

   
                Renaissance Riverside  hotel   
http://www.marriott.com/hotels/travel/sgnbr-

renaissance-riverside-hotel-saigon 
 

Hoi An 

               
Hoian Historic Hotel 

www.hoianhotel.com.vn 
 

Anantara Hoian  
www.hoi-an.anantara.com 

 

Hue 

 

Muong Thanh Hotel 
www.muongthanh.vn 

 

Best Western Indochina Palace Hotel 
www.bwp-indochinepalace.com 

 

Hanoi 

 

Sumway Hotel 
www.hotels.com/sunway_hotel_ha

noi 
 

Melia Hotel 
www.melia.com/pt/hoteis/vietna/hanoi/melia

-hanoi 
 

Ha Long 
Bay 

Pelican Cruise Hotel 
www.halongbaytours.com/pelican

-cruise 
 

Indochina Sails  
www.indochinasails.com 

Siem 
Reap 

 
Tara Angkor Hotel 

www.taraangkorhotel.com 

Victoria Angkor Hotel 
www.victoriahotels.asia/en/our-hotel-in-

cambodia/angkor-resort-spa 
 

 

                                     MINIMO 20 PARTICIAPANTES – PREÇO SOB CONSULTA  

 
 
O PROGRAMA INCLUI : 
• Pequeno almoço buffet diário 
• 11 noites de estadia de acordo com os hotéis selecionados ou similares 
• 1 Noite de Cruzeiro no Halong Bay 
•Transfer e transportes privados durante todo o itinerário 
•Visita a todos os locais indicados acompanhado de Guia oficial local a falar espanhol 
•Todas as refeições descritas e sublinhadas em bold (bebidas não incluídas) 
•Passagens aéreas Hoh Chi Minh / Danang – Hue/Hanoi / Siem Reap e Siem Reap/SIngapura 
•Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 50.000,00 por pessoa 
•Todas as taxas e impostos 
 
NÃO INCLUI : 
• Gratificações, bebidas às refeições ,etc 
•Gastos de natureza pessoal 
•Em geral tudo o que não se encontrar em o preço inclui 
• Taxas de aeroporto  469,46 € ( a reconfirmar à data de emissão ) 



Passaporte, Vistos e Vacinas: 
- Passaporte com validade mínima de 6 meses 
- Visto de entrada no Vietnam   (cerca de 45 USD) a pagar localmente  +  1 foto  por pessoa 
- Visto de entrada no Cambodja (cerca de 30 USD) a pagar localmente +  1 foto  por pessoa 
- Não são necessárias vacinas 

 
Condições Gerais 

 
ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, 10-A, Lisboa, contribuinte 
fiscal nº 501145834, com o capital social de Euros 
200.000,00, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 
1951. 
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 
30 dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-
se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento 
não tenha sido efectuado nas condições acima 
mencionadas. 
 

TAXAS DE AEROPORTO 
Valor informado sujeito a actualização à data da emissão. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a 
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir 
até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o 
cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já 
paga e os montantes acima referidos 

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que  a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 
ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar 
as horas de partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos 
por outros de categoria similar, sem que o cliente tenha 
direito a qualquer indemnização ou reembolso das quantias 
pagas. 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa, pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  
de variações de custos nos transportes,  do combustível, dos 
hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações 
cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente 
será imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo 
que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a 
sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na 
rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier 
a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Victoria  e 
por uma caução no Turismo de Portugal nos termos da 
legislação em vigor. 
 

 


