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VIETNÃ EXÓTICO
Hanoi, Baía de Halong, Da Nang, Hoi An, Hue e Ho Chi Minh

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de Hanói, Hoi An e Saigon (Ho Chi Minh).

• Cruzeiro pela Baía de Halong com acomodação em um típico junco.

• Visita ao Museu de Etnologia.

• Passeio Tuc Tuc pelo antigo bairro de Hanói e Ngoc Son Temple.

• Visita à aldeia de Dong Trieu.

• Visita à antiga cidade imperial de Hue.

DIA 1. BRASIL - HANOI
Apresentação no aeroporto para embarcar em um 
avião com destino ao Vietnã. Noite a bordo.

DIA 2. HANOI
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Hanói 
e traslado ao hotel. A cidade tem uma população de 
mais de 3 milhões de habitantes. Sua bela paisagem 
de parques, tesouros arquitetônicos como lagos e bos-
ques, avenidas, são uma das suas atrações. Caminhe 
até caminhar pela área do Lago Hoan Kiem, com nosso 
guia companheira. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3. HANOI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos con-
hecer o Mausoléu de Ho Chi Minh (por fora) um dos 
monumentos mais importante na história recente do 
Vietnã. Dentro do Mausoléu estão os restos mumi-
ficados do pai do Vietnã moderno, um lugar quase 
faraônico; O Pagoda de um Pilar e o Templo da Lite-
ratura (entrada incluída) também conhecido como 
“Van Mieu”, a primeira universidade do País fundado 
em 1070. Almoço no restaurante. Pela tarde, visita 
incluída ao Museu de Etnologia (entrada incluído) e 
passeio de tuc tuc (incluído) pelo bairro antigo de 
Hanoi. Visitaremos também o Templo Ngoc Son (en-
trada incluída) localizada no Lago Hoan Kiem. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 4. HANOI - HALONG BAY: cruzeiro (Excursão 
dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida pela estrada para 
a baía de Halong, foi oficialmente nomeado como 
Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. 

Localizado no Golfo de Tonquin, o lugar nos move ao 
passado, quando navegavam as aguas das velhas 
embarcações de junco. Halong significa “Dragão 
descendente”, um nome que vem de uma lenda local. 
Segundo a lenda local, há muito tempo, quando os 
vietnamitas estavam lutando contra os invasores 
chineses no mar, o imperador de Jade enviou uma 
família de dragões celestes para ajude-los a defender 
suas terras. Esses dragões cospem jóias e jade. As 
jóias se tornaram as ilhas e ilhotas da baía, unindo-
se para formar uma grande muralha na frente dos 
invasores, e dessa forma conseguiram afundar os 
navios inimigos. Depois de proteger suas terras, 
formaram o país conhecido como Vietnã. Consiste 
em 1.969 ilhas de vários tamanhos. As formações 
espetaculares penhascos rochosos que se proje-
tam para o mar e as numerosas grutas, criaram um 
mundo encantado que permanece alheio à passa-
gem do tempo. Chegada em Halong para embarcar 
em um barco tradicional de madeira “junco”. Depois 
do almoço, continuaremos navegando entre ilhotas 
e aproveitando as maravilhas natural do Vietnã. Visita 
a uma caverna natural e possibilidade de se banhar 
nas águas esmeralda de Halong. Jantar no navio e 
pernoite a bordo.

DIA 5. HALONG BAHIA - HANOI - DA NANG - HOI AN
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Almoço no barco tipo 
brunch (às 11.00hrs) a bordo. Desembarque na Baía 
Halong cerca de 11.30hrs e traslado para estrada 

para Hanói. No caminho, visita à aldeia de Dong Trieu, 
famosa por seus produtos cerâmicos. Chegada ao 
aeroporto de Hanói para embarcar no voo regular 
com destino Da Nang. (No caminho, dependendo do 
tempo disponível, visita ao pagoda budista Con Son). 
Chegada e traslado para a cidade Hoi An. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 6. HOI AN
Buffet de café da manhã. No dia de hoje, vamos des-
cobrir a cidade de Hoi An, importante porto comer-
cial da Ásia nos séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura 
e descontraído estilo de vida mudou pouco no passar 
dos anos. Entre suas atrações, vamos visitar as casas 
dos comerciantes chineses, que se instalaram aqui 
durante a época de esplendor; a ponte japonesa, 
mais 400 anos de idade que foi declarado Património
Humanidade pela UNESCO em 1999 e o templo 
chinês Phuc Kien uma antiga casa de arquitetura 
tradicional. Almoço no restaurante. Tarde livre. Pos-
sibilidade de fazer a excursão opcional ao Ba Na Hills, 
subindo de teleférico até a “Ponte Dourada” a ponte 
sustentada por duas mãos gigantes que saem da 
Terra. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. HOI AN - HUE
Buffet de café da manhã. Em seguida, a transferên-
cia por estrada para Hue, a antiga capital imperial 
vietnamita. Chegada em Hue e visita da antiga Ci-
dade Imperial (entrada incluída), com a sua impres-
sionante decoração e arquitetura. Hue era a capital 

Datas de saídas do Brasil

Maio 7 14

Junho 4 19

Setembro 2 11

Outubro 13 15 16 22 24 29 31

Novembro 5 7 10 12 17 19

*Fechas en negrita opera invertido.

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ..................................... 995

Spto. habitación individual ........................ 380

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Datas em negrito operam itinerário invertido, ini-
ciando o Viagem por Ho Chi Minh e terminando em 
Hanói.

• No caso de o voo de volta decolar após 16:00, o 
almoço do último dia será incluído.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em toda a via-
gem.

• Voos domésticos Hanoi - Da Nang e Hue - 
Saigon.

 • Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã,  6 almoços, 1 
brunch de barco e  7 jantares com 1/3 lt de 
água inclusa.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Hanói, Mausoléu de Ho Chi 
Minh (exterior), Pagoda de Um Pilar, Templo 
de Literatura, Museu de Etnologia, uma 
caminhada em tuc tuc através do antigo bairro 
de Hanói e Templo Ngoc Filho, Excursão para a 
Baía de Halong.

• Outras visitas e excursões: 
Caminhe ao redor da área do lago em Hanói. 
Visita à aldeia de Dong Trieu. 
Visita panorâmica de Hoi An. 
Visite a Cidade Imperial de Hue. 
Passeio panorâmico de Saigon (Ho Chi Minh).

• Entradas incluídas: 
Templo da Literatura. 
Museu de Etnologia. 
Templo Ngoc são. 
Cidade Imperial de Hue

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Mercado de las flores (Ho Chi Minh)

Baía de Halong

do país entre 1802 e 1945, e por muito tempo foi con-
siderado o principal centro cultural, religioso e edu-
cacional da nação. Toda a cidadela de Hue tem um 
perímetro de 10 km. Almoço no restaurante. Resto 
do dia livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. HUE - HO CHI MINH
 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Manhã livre. Possibilidade 
de fazer uma viagem de barco opcional no rio român-
tico dos perfumes Sonh Huong, visita à pagoda de 
Thien Mu e visita ao mausoléu do imperador Minh 
Mang e Imperador Khai Dinh. Almoço no restaurante. 
À tarde, partida de avião para Ho Chi Minh, Saigon 
antigo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 9. HO CHI MINH
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade, começando com a elegante catedral 
Notre Dame, o principal posto dos correios, a casa 
Ópera e a fachada do antigo palácio presidencial. 
Almoço no restaurante. Tarde livre. (Visita opcional 
para o Pagoda de Thien Hau, a Chinatown de Cholon 
e My Tho no Delta do Mekong, onde se realiza um 
passeio de barco. Visita das casas nativas, pomares 
de frutas tropicais, além de uma caminhada com um 
carro “Xe Loi” veículo típico da área). Na hora indi-
cado, transferência para o aeroporto. Fim da viagem 
e nossos serviços.

Lâmpadas tradicionais (Hoi An) Pagoda (Hanoi)

Hotéis  previstos ou similares 

Hanoi Santa Bárbara 3*** 

Adamas 3*** 

Baía de Halong Majestic Cruise 3*** 

Oasisbay Cruise 3*** 

Hoi An Aurora  3*** 

River Beach 4**** 

Hue Duy Tan 3*** 

Ho Chi Minh Liberty Park View  3*** 

Avanti  3*** 

Pagoda de um só pilar (Hanoi)

9  dias  ... a partir de  950 $ USA
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Baía de Halongcom tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


