
 VIETNÃ & CAMBOJA                                                      
 

Pacote regular em espanhol - 8 dias (7 noites) 
Saídas às terças  
 
DIA 1 – HANOI (Vietnã) 
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanoi, recepção pelo guia 
falando espanhol e traslado ao hotel.  
Nota: Os quartos estarão disponíveis somente após as 14h00. 
Sugestão: desfrutar de uma massagem relaxante, passear e 
tomar um café no Lago Hoan Kiem ou fazer compras no Bairro 
Antigo. 
 
Dia 2 – HANOI  
Café da manhã* Dia de visita em Hanoi, capital do Vietnã que se 
destaca por ser a única cidade asiática com avenidas arborizadas, 
arquitetura colonial francesa, lagos calmos e templos orientais. 
Visita ao Templo da Literatura, a primeira universidade do país, 
fundada em 1070 e considerada o símbolo de Hanoi; e ao Museu 
de Etnologia para admirar a fascinante cultura vietnamita. 
Almoço incluso. A seguir, traslado ao Museu de Ho Chi Minh para 
conhecer a parte externa: Praça Ba Dinh, o Pagode de Um Pilar, 
construída em 1049. Continuação para a templo Ngoc Son, 
situado no meio do lago Hoan Kiem, e passeio panorâmico 
utilizando ciclo-pousse (tipo de bicicleta-taxi) pelo bairro antigo 
de Hanoi. Sugestão: assistir ao show de marionetes sobre águas. 
  
Dia 3 – HANOI / HALONG BAY 
Café da manhã* Partida para uma viagem de 1 dia/noite de 
cruzeiro pela baía de Halong. Durante o trajeto até a baía, 
passagem por ricas terras agrícolas do delta do rio Vermelho, 
oportunidade de ver a vida campestre e tradicional – um 
autêntico encontro com o Vietnã rural. Ao chegar em Halong, 
embarque a bordo da tradicional embarcação de madeira 
“junco”. Almoço a bordo incluso.  Navegação pelas águas cor 
verde-esmeralda apreciando o belo cenário composto por 
diversas ilhas e cavernas. Jantar e alojamento a bordo. Sugestão: 
desfrutar de uma massagem, aprender cozinha vietnamita ou 
admirar o pôr do sol. 
 
Dia 4 – HALONG / HANOI / DA NANG / HOI AN 
Exercícios de Tai chi contemplando o nascer do sol para os 
interessados. Brunch a bordo. Navegação rumo ao porto para 
desembarque. Ao chegar, embarque em ônibus para traslado ao 
aeroporto de Hanoi para tomar um voo com destino a Da Nang 
(duração de 1h10). Chegada a Da Nang e traslado direto para o 
hotel na cidade de Hoi An.  
 
 
 

 
 
Dia 5 – HOI AN  
Café da manhã* Dia de visita em Hoi An, importante porto 
comercial na Ásia durante os séculos 17 e 18. Passeio de barco 
pelo rio Thu Bom, percorrendo as pequenas aldeias que 
margeiam o rio. Chegada ao bairro antigo e passeio a pé pelo 
centro da antiga cidade para conhecer Phung Hung (antiga casa 
dos mercadores), a ponte japonsa coberta, construída há mais de 
400 anos, a sala de Phuc Kien, a antiga Casa Tan Ky, de arquitetura 
tradicional, a oficina de seda e o museu de história da cidade “Sa 
Huynh”. Almoço incluso. Tarde livre para desfrutar da praia, 
passear pelo colorido mercado do centro ou fazer compras.  
 
Dia 6 – HOI AN / DA NANG / SIEM REAP (Camboja) 
Café da manhã* Manhã livre. Sugestão: passeio opcional ao 
santuário My Son, Patrimônio da Unesco, ou ao charmoso vilarejo 
Tra Que com plantação de ervas. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto em Da Nang para embarque com destino a Siem 
Reap (2h de voo). Chegada, recepção pelo guia local e traslado ao 
hotel. Restante do tempo livre. Sugestão: visita ao centro de 
artesanato de Angkor. 
 
Dia 7 – SIEM REAP   
Café da manhã* Pela manhã, saída em tuk-tuk (triciclo 
motorizado com cabine) até a Porta Sul, de onde se pode 
contemplar suas impressionantes estátuas representando o 
movimento do oceano, a antiga capital de Angkor Thom (séc.12); 
o Templo Bayon com suas 54 torres decoradas com 200 rostos 
sorridentes; os terraços do rei leproso e dos elefantes e as 
câmaras reais. Continuação ao templo Ta Prohm, um dos mais 
espetaculares templos que se mantém preservado desde sua 
descoberta e mantém grande parte de seu mistério.   Almoço 
incluso. À tarde, traslado em ônibus para conhecer o mais famoso 
de todos os templos: Angkor Wat (Patrimônio da Unesco) com 
suas cinco torres que representam os cinco picos de Meru, a 
morada dos deuses segundo a crença hindu.  Esta obra de arte foi 
considerada como o primeiro exemplo de arquitetura e arte 
clássica khmer. Sugestão para noite: jantar com dança apsara. 
 
Dia 8 – SIEM REAP  
Café da manhã* Pela manhã, traslado a um povoado perto de 
Siem Reap de onde se embarcará num barco para visitar o lago 
Tonle Sap (o maior do Sudeste Asiático) que tem um papel muito 
importante na vida dos cambojanos. Almoço incluso. Em horário 
adequado, traslado ao aeroporto.  
 

 

 
 

Nota: tipos de quarto conforme mencionados ou similar. 

PACOTE REGULAR - SAÍDAS GARANTIDAS ÀS TERÇAS - mínimo de 2 participantes  
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

2, 9, 16 ,23, 30  7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 

HOSPEDAGEM  
CIDADE TURÍSTICA 3* SUPERIOR 4* DELUXE 4*+ GOLD DELUXE 5* 
HANOI FLOWER GARDEN 

quarto standard 
LA BELLE VIE HANOI 

quarto deluxe 
PAN PACIFIC 

quarto deluxe 
PAN PACIFIC 

quarto deluxe 
HALONG BHAYA JUNCO -  quarto deluxe   PARADISE LUXURY JUNCO - quarto deluxe window 

 
HOI AN EMM HOI NA 

quarto standard 
LITTLE HOI AN CENTRAL 

BOUTIQUE  
quarto deluxe 

ALLEGRO HOTEL 
quarto deluxe 

LA SIESTA HOI AN 
quarto deluxe window 

SIEM REAP TREASURE OASIS 
quarto superior 

LOTUS BLANC RESORT 
quarto deluxe 

BOREI ANKGOR 
quarto deluxe 

LE MERIDIEN ANGKOR 
quarto superior 



PACOTE REGULAR  –   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) - mínimo de 2 participantes 
TEMPORADA STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) GOLD DELUXE (USD) 

Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 
2-30/Abril 1.185,00 830,00 970,00 1.275,00 875,00 1.015,00 1.735,00 1.080,00 1.245,00 2.115,00 1.260,00 1.415,00 

7/Maio-24/Setembro 1.095,00 770,00 890,00 1.190,00 815,00 930,00 1.620,00 1.005,00 1.180,00 1.930,00 1.175,00 1.340,00 
1-31/Outubro 1.250,00 875,00 1.005,00 1.365,00 930,00 1.050,00 1.870,00 1.155,00 1.255,00 2.170,00 1.295,00 1.440,00 

Nota: Há valor adicional para Triplo porque em Halong, no Bhaya/Paradise Luxury, o triplo se converte em 1 Duplo + 1 Individual   

 
SUPLEMENTOS (mínimo de 2 participantes) - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)   

TARIFA AÉREA SERVIÇOS 
VOO HANOI / DANANG USD 210,00 EXCURSÃO A MY SON USD 90,00 
VOO DANANG / SIEM REAP USD 320,00 EXCURSÃO A TRA QUE USD 110,00 
Nota importante: as tarifas aéreas estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio. As taxas estão inclusas. 

JANTAR COM DANÇA APSARA EM RESTAURANTE APSARA 
THEATER (com traslado, sem guia) 

USD 60,00 

 
O PACOTE INCLUI 
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares e 1 noite no barco 
 • Café da manhã e refeições indicadas; 
• Traslados e passeios com guia local falando espanhol, exceto durante o cruzeiro (o atendimento será feito pela tripulação do barco em 
inglês); 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa; 
 Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão. 
 
Notas importantes: 
1. Passagem aérea Hanoi / Da Nang / Siem Reap não inclusa no pacote (ver tabela de preços); 
2. Em caso de atraso de mais de 3 horas do voo de chegada, será aplicado um adicional de USD 45,00 por passageiro (mínimo de 2); 
3. Em caso de chegada do voo antes das 7h00 da manhã ou após as 20h00, será aplicado um adicional de USD 25,00 por passageiro (mínimo de 2). 
 
 


