
13º DIA:  SIEM REAP - ...  PA
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias fl utuantes deste ecossistema natu-
ral e cultural único com mais de 100 variedades de aves 
aquáticas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas 
junto aos mangais. Conheça este povo de pescadores que 
vive de uma forma simples, em comunhão com a nature-
za, enchendo o coração fl uvial do Cambodja de pequenas 
embarcações tradicionais. Em hora a combinar, transfer ao 
aeroporto para embarcar em voo de regresso à sua cidade 
de origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a 
bordo.

Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonles-
ap. Como alternativa, visitar-se-á Banteay Kdei, Kravan e o 
Lago Sras Srang. 

14º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

DIA NACIONAL DO VIETNAME E ANO NOVO LUNAR 

Nos  Dias Nacionais do Vietname - 30 de Abril e 2 de Setembro 
- e durante o ano novo lunar - 4 a 8 de Fevereiro - é possível 
que se verifi quem restrições de acesso a algumas ruas ou locais 
de visitas. NÃO RECOMENDAMOS VIAJAR PARA O VIETNAME 
NESTAS DATAS. 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS002C 14 9 1.795 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 375€  TOTAL 2.170€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Hanói, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a bordo.

2º DIA:  ... - HANÓI SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo guia 
local. Transfer em direção à cidade (1 hora) no meio de um 
trânsito caótico de duas rodas, deixando para trás as te-
rras dos camponeses e avançando pelas estradas moder-
nas que dão acesso à capital e segunda maior cidade do 
Vietname. Chegada e continuação para o hotel. Check-in a 
partir das 14h. Tempo livre para explorar o labirinto de rue-
las estreitas e sinuosas onde os vendedores de rua, de cha-
péu em forma de cone, bicicleta e mercadorias coloridas, 
contornam as bancas de frutas e legumes, os pequenos 
espaços dos artesãos e os bancos onde se sentam famílias 
inteiras, em pleno passeio, de taça de noodles na mão. Uma 
cidade exótica e encantadora, repleta de antigas avenidas, 
pagodes e lagos, junto aos quais se pratica tai chi. Este é 
o ponto de partida para conhecer um povo que resistiu à 
guerra (com os Estados Unidos)  e construiu a paz, des-
vendando as camadas de história deixadas por aqueles que 
conquistaram este grande vale, dos imperadores chineses 
aos colonizadores franceses. Alojamento.

Excursão opcional - HOA LU - TAM COC - 1 dia completo 
(com almoço) – 65€ por pessoa
Nota: Os clientes que chegam a Hanói ao início da manhã 
podem realizar a excursão opcional a Hoa Lu - Tam Coc 
(uma excursão de dia inteiro com almoço incluído).
Partida para a província de Ninh Binh, símbolo das áreas 
rurais do norte do Vietname, atravessando campos de arroz 
luxuriantes e impressionantes formações rochosas em cal-
cário. Depois de um percurso de 2h30, chegada a Tam Coc 
e embarque num pequeno bote a remos para descobrir as 
aldeias locais e as grutas místicas desta região, uma minia-
tura de Halong Bay. Visita do pagode de Bich Dong, admi-
rando os três Budas sentados em tronos de lótus. Almoço 
em restaurante local. De seguida, partida para Hoa Lu, capi-
tal do Vietname até 1010. Admire o vale e as montanhas de 
Trang An, a muralha natural desta antiga cidadela. Visita de 
alguns dos templos dedicados aos reis Dinh e Le. Regresso 
a Hanói. Chegada por volta das 17h00. Alojamento.

3º DIA:  HANÓI MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
revolucionário e antigo primeiro-ministro do país, pelo Pa-
lácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode do Pi-
lar Único, cuja base tem a forma de uma fl or de lótus, e 
pelo Templo da Literatura, a primeira universidade do país 
fundada em 1070 e dedicada a Confúcio. Almoço em res-
taurante local. De tarde, visita do “museu-prisão” Hoa Lo, 
um lugar que reprimiu a luta pela independência face ao 
domínio francês e que se transformou, durante a Guerra 
do Vietname, num verdadeiro Hilton de Hanói, “alojando” 
centenas de pilotos e militares norte-americanos. Visita do 
Templo Ngoc Son, situado no meio do lago Hoan Kiem, e  
realização de um emocionante passeio em riquexó pelo 
centro histórico. Ao fi nal da tarde, assistência a um peculiar 
espetáculo de marionetas sobre a água, uma arte tradicio-
nal vietnamita. Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA:  HANÓI - HALONG BAY PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
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tação, até ao coração do Delta. Um lugar verdadeiramente 
único onde a vida se desenrola à volta do rio. Ao longo do 
dia, saboreie as frutas exóticas cultivadas nas hortas do 
Delta, prove o vinho de arroz caseiro, o mel e os carame-
los de coco feitos em fábricas familiares. Desembarque e 
realização de um passeio num carro “Xe Loi”, uma espé-
cie de rickshaw. De seguida, viva uma experiência incrível 
numa pequena embarcação a remos, abrindo caminho por 
entre os canais do Delta. Almoço em restaurante local e 
regresso a Ho Chi Minh por estrada. Visita panorâmica da 
cidade, passando pelo Palácio da Reunifi cação (visita exte-
rior),  pela Catedral de Notre Dame e pela antiga Estação 
de Correios, de estilo colonial, desenhada por um discípulo 
de Gustave Eiff el. Alojamento

10º DIA:  HO CHI MINH - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer de saída.

Excursão opcional - Meio dia de Visita aos Túneis de Cu 
Chi (sem almoço) – 35€ por pessoa
Saída para os Túneis de Cu Chi, situados a 70 km a noroes-
te da cidade de Ho Chi Minh (cerca de meia hora de ca-
rro), construídos a partir de 1948 para ajudar os Viet Minh 
a combater os franceses. Esta é uma cidade subterrânea 
com espaços de convívio, cozinha, lojas de armas, hospitais 
e centros de comando. Durante o confl ito com os Estados 
Unidos, toda a zona de Cu Chi foi declarada zona de guerra 
e foi fortemente bombardeada. Desde 1988, duas secções 
dos túneis foram abertas aos visitantes, convidando-os a 
conhecer mais sobre a história do país. Regresso a Ho Chi 
Minh. 
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo com destino a Siem Reap, Cambodja. Chegada, 
receção pelo nosso representante e transfer ao hotel. Alo-
jamento.  

11º DIA:  SIEM REAP ( ANGKOR THOM - ANGKOR WAT)  MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita à antiga capi-
tal Angkor Thom (século XII), explorando o Templo Bayon, 
com as suas 54 torres de enigmáticos rostos sorridentes, o 
templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real com o Tem-
plo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o Terraço do 
Rei Leproso. Visita do impressionante Templo de Ta Prohm, 
famoso por manter-se conforme foi descoberto, ou seja, 
coberto pela fl oresta, o que lhe confere uma atmosfera 
romântica e misteriosa. Entre nas aventuras de Lara Croft 
no cenário onde foi gravado o fi lme Tomb Raider e foto-
grafe as raízes que envolvem as ruínas do templo. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita do mais famoso de 
todos os templos, Angkor Wat, Património da Humanidade. 
Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Sur-
yavarman II, é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. O complexo é uma representação terrena do 
Monte Meru, residência dos deuses hinduístas. Ao fi nal da 
tarde, assista ao pôr-do-sol num dos maiores edifícios re-
ligiosos do mundo. Deixe-se encantar pelas cores quentes 
que adensam a atmosfera mágica do templo e veja o refl e-
xo das cinco torres, representadas na bandeira do país, nas 
águas onde fl utuam nenúfares e fl ores de lótus. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

12º DIA:  SIEM REAP  MP
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi -
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer. 
No regresso, paragem no Artisan d’ Angkor, centro que aju-
da os jovens cambojanos a manter vivo o artesanato tradi-
cional. Chegada ao hotel e resto da tarde livre. Alojamento.
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km, 3 horas e meia de viagem), Património da Humanidade 
e cenário de grande beleza natural. De acordo com uma 
de muitas lendas, os milhares de monólitos de calcário 
foram cuspidos por uma família de dragões para ajudar a 
defender o país da invasão dos chineses. Durante o traje-
to, aprecie uma paisagem composta por terras agrícolas 
do delta do Rio Vermelho, búfalos de água e campos de 
arroz, exemplos da vida rural do Vietname. Chegada à 
“Baía onde desceu o Dragão” e embarque num tradicio-
nal junco de madeira (embarcação típica) com almoço a 
bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas 
de formas características e cobertas de vegetação: Ilha da 
Tartaruga, Ilha do Cão, Ilha da Cabeça de Homem, entre 
outras. Tarde livre para relaxar com possibilidade de, caso 
a meteorologia o permita, tomar um banho nas águas ver-
de-esmeralda da baía. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem 
aviso prévio devido às condições meteorológicas.

5º DIA:  HALONG BAY - HANÓI - DANANG - HOI AN APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Continuação da nave-
gação por esta baía encantada. Pelas 10h30/11h00, des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e transfer ao aeroporto de Hanói para 
embarcar em voo com destino a Danang. Chegada e conti-
nuação para Hoi An (30 minutos de viagem), um dos mais 
belos postais da vida tranquila de uma pequena cidade 
costeira, pintado em tons de amarelo (cor das casas) e com 
o brilho das lanternas de seda que decoram a entrada de 
lojas e restaurantes. Mais do que os cestos de peixe e o 
burburinho dos comerciantes, são as câmaras e os passos 
apressados dos turistas que animam a cidade. Alojamento.
  
6º DIA:  HOI AN MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica deste importante por-
to comercial asiático cuja arquitetura e estilo de vida pouco 
mudaram nos últimos anos. Passeio pelo centro histórico, 
descobrindo os templos, as casas dos comerciantes e a 
ponte coberta japonesa, um dos grandes símbolos da cida-
de. Visita do museu de história “Sa Huynh” e de Phuoc Kien, 
um antigo pagode dedicado à deusa do mar, protetora dos 
navegadores. Almoço em restaurante local. Tarde livre para 
desfrutar da praia, passear pelo colorido mercado e/ou rea-
lizar compras. Alojamento.

7º DIA:  HOI AN - HUE MP
Pequeno-almoço. Saída em direção à antiga capital impe-
rial do Vietname, percorrendo Hai Van (mar de nuvens), 
uma impressionante passagem de montanha, e pela pi-
toresca praia de Lang Co, com breve paragem para fotos. 
No caminho, visita do Museu Cham para admirar a maior 
coleção de esculturas de Cham (povo indígena vietnamita 
que vivia segundo o estilo de vida indiano) em todo o mun-
do. Para além das peças de infl uência hinduísta, é possível 
encontrar obras que tiveram no budismo e no estilo de vida 
do reino de Champa (que governou o sul do país de 198 
a.C. a 1697) a sua principal fonte de inspiração. Chegada e 
almoço em restaurante local. De seguida, transfer ao hotel 
para check-in. Pela tarde, visita ao mausoléu do imperador 
Minh Mang, um túmulo majestoso num cenário de fl oresta, 
e do imperador Khai Dinh, uma interessante mistura entra a 
arquitetura ocidental e oriental. Alojamento.

8º DIA:  HUE - HO CHI MINH MP
Após o pequeno-almoço, realização de um passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume, um cenário único que 
inspirou poetas e pintores. O rio fl ui através de uma área 
fl orestal com plantas aromáticas, perfumando e refres-
cando a antiga cidade de Hue. Visita do Pagode Thien Mu, 
construído na montanha lendária de Thien Mu Son. De se-
guida, descubra a Cidadela Imperial, onde a Dinastia Ngu-
yen governou desde 1802 a 1945, e o Museu Real. Explore 
um enorme complexo feudal, residência do imperador, que 
conseguiu recuperar a sua glória depois dos bombardea-
mentos da Guerra do Vietname. Almoço em restauran-
te local. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para 
embarcar em voo com destino a Ho Chi Minh, um centro 
comercial e cultural que impulsionou o desenvolvimento 
do país. Sinta a energia pulsante dos modernos edifícios 
e arranha-céus, passeie pelas avenidas coloniais e deixe-se 
hipnotizar pelo cheiro a incenso dos templos. Após a che-
gada, receção e transfer ao hotel. Alojamento.

9º DIA:  HO CHI MINH (DELTA DO MEKONG) MP 
Pequeno-almoço. Partida para o espetacular Delta Me-
kong, a cerca de duas horas de distância de Ho Chi Minh. 
Deixe as ruas buliçosas e animadas de Saigão para trás e 
aventure-se num agradável percurso até à província de Ben 
Tre. Entre a bordo de um barco (1h30 aproximadamente) 
que o levará por canais estreitos, rodeados de densa vege-

HOI AN

TÚNEIS DE CU CHI ANGKOR TOM

ANGKOR WAT

VIETNAME CLÁSSICO E CAMBODJA 2018  

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  SAÍDAS ÀS 3ª FEIRAS E SÁBADOS

MAIO 2018 A ABRIL 2019
Saídas de Lisboa

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a viagem, 
exceto no barco em Halong em que não é permitido acesso ao 
guia e a tripulação é de idioma inglês.
Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 twin + 1 individual)
Por Pessoa : Standard - 125   Superior - 140   Deluxe - 150 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE

Hanói Adamas 3*
(Superior)

Mercure Hanói 4*
(Standard) 

Nikko Hanói 5*
(Deluxe)

Halong Syrena Cruise
(Deluxe) Indochina Sails (Superior) 

Hoi An Silk Boutique 4* 
(Superior)

Hoi An 4*
(Superior)

Sunrise Hoi An 5*
(Deluxe Garden View)

Hue Romance Hue 3*S
(ROH)

Eldora Hue 4*
(Deluxe City View)

Pilgrimage Hue 5*
(Deluxe)

Ho Chi Minh Sonnet 3*
(Deluxe)

Paragon Saigon 4*
(Deluxe)

Pullman 5*
(Superior)

Siem Reap Angkor Holiday 3*
(Superior)

Tara Angkor 4*
(Superior)

Angkor Palace 5*
(Deluxe)

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
VIETNAME    25 USD (entradas simples)

50 USD (entradas múltiplas)

Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local

CAMBODJA 35 USD
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país
Passaporte com validade mínima de 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo

20152016   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Hanói

Halong Bay

CAMBODJA

Hoi An

LAOS

VIETNAME

Hue

Ho Chi Minh

12

2
1

Siem Reap

2

3

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS002C

VOOS BASE

DATAS 1/5 A 18/9 22/9 A
20/4/2019

HOTÉIS STANDARD 3*/4*
Preço Base Lisboa 1795 1900
Total com Taxas : 375 2170 2275
Supl. Quarto Individual 310 350
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 160
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 70

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 1895 2035
Total com Taxas : 375 2270 2410
Supl. Quarto Individual 415 480
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 245
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 75

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2125 2285
Total com Taxas : 375 2500 2660
Supl. Quarto Individual 610 665
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 345
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 100

Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

SUPLEMENTOS AÉREOS
VIETNAME AIRLINES (T) ATÉ 31/12/17 APÓS 1/1/2018
1/5-7/7 + 7/8-8/12 + 27-31/12 BASE 15
8/7-6/8 + 19-26/12 230 245
Após 31/12 a consultar
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, 
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e indicado o respetivo 
suplemento.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS002C 14 9 1.795 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 375€  TOTAL 2.170€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Hanói, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a bordo.

2º DIA:  ... - HANÓI SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo guia 
local. Transfer em direção à cidade (1 hora) no meio de um 
trânsito caótico de duas rodas, deixando para trás as te-
rras dos camponeses e avançando pelas estradas moder-
nas que dão acesso à capital e segunda maior cidade do 
Vietname. Chegada e continuação para o hotel. Check-in a 
partir das 14h. Tempo livre para explorar o labirinto de rue-
las estreitas e sinuosas onde os vendedores de rua, de cha-
péu em forma de cone, bicicleta e mercadorias coloridas, 
contornam as bancas de frutas e legumes, os pequenos 
espaços dos artesãos e os bancos onde se sentam famílias 
inteiras, em pleno passeio, de taça de noodles na mão. Uma 
cidade exótica e encantadora, repleta de antigas avenidas, 
pagodes e lagos, junto aos quais se pratica tai chi. Este é 
o ponto de partida para conhecer um povo que resistiu à 
guerra (com os Estados Unidos)  e construiu a paz, des-
vendando as camadas de história deixadas por aqueles que 
conquistaram este grande vale, dos imperadores chineses 
aos colonizadores franceses. Alojamento.

Excursão opcional - HOA LU - TAM COC - 1 dia completo 
(com almoço) – 65€ por pessoa
Nota: Os clientes que chegam a Hanói ao início da manhã 
podem realizar a excursão opcional a Hoa Lu - Tam Coc 
(uma excursão de dia inteiro com almoço incluído).
Partida para a província de Ninh Binh, símbolo das áreas 
rurais do norte do Vietname, atravessando campos de arroz 
luxuriantes e impressionantes formações rochosas em cal-
cário. Depois de um percurso de 2h30, chegada a Tam Coc 
e embarque num pequeno bote a remos para descobrir as 
aldeias locais e as grutas místicas desta região, uma minia-
tura de Halong Bay. Visita do pagode de Bich Dong, admi-
rando os três Budas sentados em tronos de lótus. Almoço 
em restaurante local. De seguida, partida para Hoa Lu, capi-
tal do Vietname até 1010. Admire o vale e as montanhas de 
Trang An, a muralha natural desta antiga cidadela. Visita de 
alguns dos templos dedicados aos reis Dinh e Le. Regresso 
a Hanói. Chegada por volta das 17h00. Alojamento.

3º DIA:  HANÓI MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
revolucionário e antigo primeiro-ministro do país, pelo Pa-
lácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode do Pi-
lar Único, cuja base tem a forma de uma fl or de lótus, e 
pelo Templo da Literatura, a primeira universidade do país 
fundada em 1070 e dedicada a Confúcio. Almoço em res-
taurante local. De tarde, visita do “museu-prisão” Hoa Lo, 
um lugar que reprimiu a luta pela independência face ao 
domínio francês e que se transformou, durante a Guerra 
do Vietname, num verdadeiro Hilton de Hanói, “alojando” 
centenas de pilotos e militares norte-americanos. Visita do 
Templo Ngoc Son, situado no meio do lago Hoan Kiem, e  
realização de um emocionante passeio em riquexó pelo 
centro histórico. Ao fi nal da tarde, assistência a um peculiar 
espetáculo de marionetas sobre a água, uma arte tradicio-
nal vietnamita. Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA:  HANÓI - HALONG BAY PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
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km, 3 horas e meia de viagem), Património da Humanidade 
e cenário de grande beleza natural. De acordo com uma 
de muitas lendas, os milhares de monólitos de calcário 
foram cuspidos por uma família de dragões para ajudar a 
defender o país da invasão dos chineses. Durante o traje-
to, aprecie uma paisagem composta por terras agrícolas 
do delta do Rio Vermelho, búfalos de água e campos de 
arroz, exemplos da vida rural do Vietname. Chegada à 
“Baía onde desceu o Dragão” e embarque num tradicio-
nal junco de madeira (embarcação típica) com almoço a 
bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas 
de formas características e cobertas de vegetação: Ilha da 
Tartaruga, Ilha do Cão, Ilha da Cabeça de Homem, entre 
outras. Tarde livre para relaxar com possibilidade de, caso 
a meteorologia o permita, tomar um banho nas águas ver-
de-esmeralda da baía. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem 
aviso prévio devido às condições meteorológicas.

5º DIA:  HALONG BAY - HANÓI - DANANG - HOI AN APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Continuação da nave-
gação por esta baía encantada. Pelas 10h30/11h00, des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e transfer ao aeroporto de Hanói para 
embarcar em voo com destino a Danang. Chegada e conti-
nuação para Hoi An (30 minutos de viagem), um dos mais 
belos postais da vida tranquila de uma pequena cidade 
costeira, pintado em tons de amarelo (cor das casas) e com 
o brilho das lanternas de seda que decoram a entrada de 
lojas e restaurantes. Mais do que os cestos de peixe e o 
burburinho dos comerciantes, são as câmaras e os passos 
apressados dos turistas que animam a cidade. Alojamento.
  
6º DIA:  HOI AN MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica deste importante por-
to comercial asiático cuja arquitetura e estilo de vida pouco 
mudaram nos últimos anos. Passeio pelo centro histórico, 
descobrindo os templos, as casas dos comerciantes e a 
ponte coberta japonesa, um dos grandes símbolos da cida-
de. Visita do museu de história “Sa Huynh” e de Phuoc Kien, 
um antigo pagode dedicado à deusa do mar, protetora dos 
navegadores. Almoço em restaurante local. Tarde livre para 
desfrutar da praia, passear pelo colorido mercado e/ou rea-
lizar compras. Alojamento.

7º DIA:  HOI AN - HUE MP
Pequeno-almoço. Saída em direção à antiga capital impe-
rial do Vietname, percorrendo Hai Van (mar de nuvens), 
uma impressionante passagem de montanha, e pela pi-
toresca praia de Lang Co, com breve paragem para fotos. 
No caminho, visita do Museu Cham para admirar a maior 
coleção de esculturas de Cham (povo indígena vietnamita 
que vivia segundo o estilo de vida indiano) em todo o mun-
do. Para além das peças de infl uência hinduísta, é possível 
encontrar obras que tiveram no budismo e no estilo de vida 
do reino de Champa (que governou o sul do país de 198 
a.C. a 1697) a sua principal fonte de inspiração. Chegada e 
almoço em restaurante local. De seguida, transfer ao hotel 
para check-in. Pela tarde, visita ao mausoléu do imperador 
Minh Mang, um túmulo majestoso num cenário de fl oresta, 
e do imperador Khai Dinh, uma interessante mistura entra a 
arquitetura ocidental e oriental. Alojamento.

8º DIA:  HUE - HO CHI MINH MP
Após o pequeno-almoço, realização de um passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume, um cenário único que 
inspirou poetas e pintores. O rio fl ui através de uma área 
fl orestal com plantas aromáticas, perfumando e refres-
cando a antiga cidade de Hue. Visita do Pagode Thien Mu, 
construído na montanha lendária de Thien Mu Son. De se-
guida, descubra a Cidadela Imperial, onde a Dinastia Ngu-
yen governou desde 1802 a 1945, e o Museu Real. Explore 
um enorme complexo feudal, residência do imperador, que 
conseguiu recuperar a sua glória depois dos bombardea-
mentos da Guerra do Vietname. Almoço em restauran-
te local. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para 
embarcar em voo com destino a Ho Chi Minh, um centro 
comercial e cultural que impulsionou o desenvolvimento 
do país. Sinta a energia pulsante dos modernos edifícios 
e arranha-céus, passeie pelas avenidas coloniais e deixe-se 
hipnotizar pelo cheiro a incenso dos templos. Após a che-
gada, receção e transfer ao hotel. Alojamento.

9º DIA:  HO CHI MINH (DELTA DO MEKONG) MP 
Pequeno-almoço. Partida para o espetacular Delta Me-
kong, a cerca de duas horas de distância de Ho Chi Minh. 
Deixe as ruas buliçosas e animadas de Saigão para trás e 
aventure-se num agradável percurso até à província de Ben 
Tre. Entre a bordo de um barco (1h30 aproximadamente) 
que o levará por canais estreitos, rodeados de densa vege-
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13º DIA:  SIEM REAP - ...  PA
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias fl utuantes deste ecossistema natu-
ral e cultural único com mais de 100 variedades de aves 
aquáticas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas 
junto aos mangais. Conheça este povo de pescadores que 
vive de uma forma simples, em comunhão com a nature-
za, enchendo o coração fl uvial do Cambodja de pequenas 
embarcações tradicionais. Em hora a combinar, transfer ao 
aeroporto para embarcar em voo de regresso à sua cidade 
de origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a 
bordo.

Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonles-
ap. Como alternativa, visitar-se-á Banteay Kdei, Kravan e o 
Lago Sras Srang. 

14º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

DIA NACIONAL DO VIETNAME E ANO NOVO LUNAR 

Nos  Dias Nacionais do Vietname - 30 de Abril e 2 de Setembro 
- e durante o ano novo lunar - 4 a 8 de Fevereiro - é possível 
que se verifi quem restrições de acesso a algumas ruas ou locais 
de visitas. NÃO RECOMENDAMOS VIAJAR PARA O VIETNAME 
NESTAS DATAS. 

tação, até ao coração do Delta. Um lugar verdadeiramente 
único onde a vida se desenrola à volta do rio. Ao longo do 
dia, saboreie as frutas exóticas cultivadas nas hortas do 
Delta, prove o vinho de arroz caseiro, o mel e os carame-
los de coco feitos em fábricas familiares. Desembarque e 
realização de um passeio num carro “Xe Loi”, uma espé-
cie de rickshaw. De seguida, viva uma experiência incrível 
numa pequena embarcação a remos, abrindo caminho por 
entre os canais do Delta. Almoço em restaurante local e 
regresso a Ho Chi Minh por estrada. Visita panorâmica da 
cidade, passando pelo Palácio da Reunifi cação (visita exte-
rior),  pela Catedral de Notre Dame e pela antiga Estação 
de Correios, de estilo colonial, desenhada por um discípulo 
de Gustave Eiff el. Alojamento

10º DIA:  HO CHI MINH - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer de saída.

Excursão opcional - Meio dia de Visita aos Túneis de Cu 
Chi (sem almoço) – 35€ por pessoa
Saída para os Túneis de Cu Chi, situados a 70 km a noroes-
te da cidade de Ho Chi Minh (cerca de meia hora de ca-
rro), construídos a partir de 1948 para ajudar os Viet Minh 
a combater os franceses. Esta é uma cidade subterrânea 
com espaços de convívio, cozinha, lojas de armas, hospitais 
e centros de comando. Durante o confl ito com os Estados 
Unidos, toda a zona de Cu Chi foi declarada zona de guerra 
e foi fortemente bombardeada. Desde 1988, duas secções 
dos túneis foram abertas aos visitantes, convidando-os a 
conhecer mais sobre a história do país. Regresso a Ho Chi 
Minh. 
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo com destino a Siem Reap, Cambodja. Chegada, 
receção pelo nosso representante e transfer ao hotel. Alo-
jamento.  

11º DIA:  SIEM REAP ( ANGKOR THOM - ANGKOR WAT)  MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita à antiga capi-
tal Angkor Thom (século XII), explorando o Templo Bayon, 
com as suas 54 torres de enigmáticos rostos sorridentes, o 
templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real com o Tem-
plo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o Terraço do 
Rei Leproso. Visita do impressionante Templo de Ta Prohm, 
famoso por manter-se conforme foi descoberto, ou seja, 
coberto pela fl oresta, o que lhe confere uma atmosfera 
romântica e misteriosa. Entre nas aventuras de Lara Croft 
no cenário onde foi gravado o fi lme Tomb Raider e foto-
grafe as raízes que envolvem as ruínas do templo. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita do mais famoso de 
todos os templos, Angkor Wat, Património da Humanidade. 
Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Sur-
yavarman II, é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. O complexo é uma representação terrena do 
Monte Meru, residência dos deuses hinduístas. Ao fi nal da 
tarde, assista ao pôr-do-sol num dos maiores edifícios re-
ligiosos do mundo. Deixe-se encantar pelas cores quentes 
que adensam a atmosfera mágica do templo e veja o refl e-
xo das cinco torres, representadas na bandeira do país, nas 
águas onde fl utuam nenúfares e fl ores de lótus. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

12º DIA:  SIEM REAP  MP
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi -
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer. 
No regresso, paragem no Artisan d’ Angkor, centro que aju-
da os jovens cambojanos a manter vivo o artesanato tradi-
cional. Chegada ao hotel e resto da tarde livre. Alojamento.
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SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  SAÍDAS ÀS 3ª FEIRAS E SÁBADOS

MAIO 2018 A ABRIL 2019
Saídas de Lisboa

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a viagem, 
exceto no barco em Halong em que não é permitido acesso ao 
guia e a tripulação é de idioma inglês.
Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 twin + 1 individual)
Por Pessoa : Standard - 125   Superior - 140   Deluxe - 150 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE

Hanói Adamas 3*
(Superior)

Mercure Hanói 4*
(Standard) 

Nikko Hanói 5*
(Deluxe)

Halong Syrena Cruise
(Deluxe) Indochina Sails (Superior) 

Hoi An Silk Boutique 4* 
(Superior)

Hoi An 4*
(Superior)

Sunrise Hoi An 5*
(Deluxe Garden View)

Hue Romance Hue 3*S
(ROH)

Eldora Hue 4*
(Deluxe City View)

Pilgrimage Hue 5*
(Deluxe)

Ho Chi Minh Sonnet 3*
(Deluxe)

Paragon Saigon 4*
(Deluxe)

Pullman 5*
(Superior)

Siem Reap Angkor Holiday 3*
(Superior)

Tara Angkor 4*
(Superior)

Angkor Palace 5*
(Deluxe)

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
VIETNAME    25 USD (entradas simples)

50 USD (entradas múltiplas)

Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local

CAMBODJA 35 USD
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país
Passaporte com validade mínima de 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo

20152016   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Hanói

Halong Bay

CAMBODJA

Hoi An

LAOS

VIETNAME

Hue

Ho Chi Minh

12

2
1

Siem Reap

2

3

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS002C

VOOS BASE

DATAS 1/5 A 18/9 22/9 A
20/4/2019

HOTÉIS STANDARD 3*/4*
Preço Base Lisboa 1795 1900
Total com Taxas : 375 2170 2275
Supl. Quarto Individual 310 350
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 160
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 70

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 1895 2035
Total com Taxas : 375 2270 2410
Supl. Quarto Individual 415 480
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 245
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 75

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2125 2285
Total com Taxas : 375 2500 2660
Supl. Quarto Individual 610 665
Supl. PC (+ 10 jantares extra) : 345
Supl. início em Hanói entre 12-30 Dez + 23 Jan-6 Fev19 : 100

Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

SUPLEMENTOS AÉREOS
VIETNAME AIRLINES (T) ATÉ 31/12/17 APÓS 1/1/2018
1/5-7/7 + 7/8-8/12 + 27-31/12 BASE 15
8/7-6/8 + 19-26/12 230 245
Após 31/12 a consultar
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, 
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e indicado o respetivo 
suplemento.
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