SUDESTE ASIÁTICO | VIETNÃ EXOTICO 2022
VIETNÃ (9 dias / 8 noites) – Pacote terrestre regular
ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL
DIA 1 (ter) – HO CHI MINH (Vietnã)
Chegada a Ho Chi Minh, antiga Saigon, e recepção pelo guia falando
espanhol e traslado ao hotel.
Nota: Os quartos estarão disponíveis após às 14h.
Sugestões: tome um café ou uma bebida no edifício Landmark 81 ou
Bitexco (as torres mais altas de Saigon)
Dia 2 (qua) – HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH
Café da manhã. Visita aos túneis de Cu Chi, um impressionante
complexo de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã
e retorno à cidade de Ho Chi Minh para almoçar em um restaurante
local. À tarde visita à cidade de Ho Chi Minh, ainda chamada Saigon
por muitos locais, onde veremos: o Palácio da Reunificação (visita
externa), o antigo Correio Central, a Rua Nguyễn Huệ e a Prefeitura.
Mais tarde, você pode tomar um autêntico "café" vietnamita, que é
a melhor maneira de terminar o dia. Traslado ao hotel e acomodação
em Ho Chi Minh.
Dia 3 (qui) – HO CHI MINH / DELTA DO RIO MEKONG / HUE
Café da manhã. Saída para o espetacular Delta do Rio Mekong. O
delta fica a cerca de duas horas de carro das movimentadas e
animadas ruas de Ho Chi Minh. Em Ben Tre, passeio de barco (1h
30min) pelos canais estreitos, cercados por vegetação densa até o
coração do Delta. É um mundo completamente diferente, onde a vida
se desenvolve ao redor do rio. Ao longo do dia, você poderá saborear
muitos produtos locais, como frutas nativas exóticas cultivadas nos
pomares do Delta e doces de coco feitos em fábricas familiares.
Retorno à costa num passeio de charrete e na sequência, passeio de
barco a remo pelos densos canais de vegetação.
Almoço em restaurante local e retorno à cidade de Ho Chi Minh por
estrada. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Hue.
Chegada e traslado ao hotel.
Dia 4 (sex) – HUE
Café da manhã. Hue tem sido tradicionalmente um dos principais
centros culturais, históricos e educacionais do país, com seu enorme
complexo de túmulos reais, sua Cidadela Imperial, antigos pagodes e
belos jardins. Pick up do seu hotel pela manhã, e visita à Cidadela
Imperial, onde a dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945.
Caminhada pela Dai Noi “Cidade Velha” até o Lago Tinh Tam, lugar
que os imperadores costumavam relaxar. Continuação para o túmulo
do Imperador Minh Mang. Almoço em restaurante. À tarde, visita ao
túmulo do ex-imperador Khai Dinh. Hospedagem em Hue.
Dia 5 (sáb) – HUE / HOI AN
Café da manhã. Visita ao pagode Thien Mu. Antes de retornar ao
hotel, passeio pelo animado mercado Dong Ba. Na sequência, viagem
para Hoi An através da estrada de Hai Van Pass, também chamado de
Passo das Nuvens e a pitoresca Praia Lang Co. Na chegada a Danang,
almoço em um restaurante. Passeio panorâmico pela cidade de
Danang, Linh Ung Pagoda com a bela vista da cidade e a charmosa
costa da Península de Son Tra. Traslado ao hotel em Hoi Na.
Sugestões: Fazer compras e passear à noite para ver Hoi An iluminada
por centenas de lanternas.

Dia 6 (dom) – HOI AN
Café da manhã. Visita à cidade de Hoi An, importante porto comercial
asiático nos séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura e estilo de vida
descontraído pouco mudaram nos últimos anos, fazendo um passeio
de barco pelo rio Thu Bon, passando pelas pequenas aldeias que
margeiam o rio. Chegada ao bairro antigo e caminhada pelo centro
da cidade velha para visitar Phung Hung (Antiga Casa dos
Comerciantes), a Ponte Coberta Japonesa, com mais de 400 anos, o
salão Phuc Kien, a antiga Tan Ky House, com sua arquitetura
tradicional, e o museu de história da cidade “Sa Huynh”. Almoço em
restaurante. Tarde livre para curtir a praia, passear pelo colorido
mercado do centro ou fazer compras. Hospedagem em Hoi An.
Dia 7 (seg) – HOI AN / DANANG / HANÓI
Café da manhã. Voo cedo de Da Nang para Hanói. Chegada em Hanói.
Traslado para a cidade (1h) onde terá uma primeira impressão de
Hanói. E antes do check-in, visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh (parte
externa) na Praça Ba Dinh, continuando até o One Pillar Pagoda,
construído em 1049 pelo imperador Ly Thai Tong que reinou de 1028
a 1054. O pagode, construído de madeira em um único pilar de pedra,
é projetado para se assemelhar a uma folha de lótus em homenagem
ao Buda. Almoço em restaurante. Continuação para o Templo Ngoc
Son no meio do Lago Hoan Kiem. Por fim, passeio panorâmico de
ciclopousse pelo Bairro Antigo de Hanói, também conhecido como o
bairro das 36 ruas, já que em sua época era conhecido pelo comércio
dos artesãos que os habitavam e pelas oficinas que ali existiam.
Retorno ao hotel e acomodação.
Dia 8 (ter) – HANÓI / BAÍA DE HALONG
Café da manhã. Encontro com o guia e partida por estrada para Baía
de Halong, uma viagem pelas ricas terras agrícolas do Delta do Rio
Vermelho, sua paisagem de campos de arroz e búfalos; o autêntico
Vietnã Rural. Chegada em Halong e embarque a bordo do tradicional
barco de madeira, “junco”. Almoço a bordo. Após o almoço,
continuidade da navegação descobrindo as inúmeras ilhas da Baía,
como a Tartaruga, o Cachorro, a Cabeça do Homem, etc. Aproveite o
tempo livre ou algumas das atividades opcionais. Demonstração de
cozinha vietnamita no terraço do solário. Jantar e alojamento a
bordo.
Dia 9 (qua) – BAÍA DE HALONG / HANÓI
Sequência pela baía de Halong desfrutando de suas paisagens únicas.
Ao nascer do sol e para os interessados, há uma aula de Tai Chi a
bordo no terraço. Brunch a bordo e retorno à terra. Desembarque no
Cais de Halong, e prosseguimento para Hanói. Almoço em
restaurante. Continuação para o Templo da Literatura, a primeira
universidade do país, fundada em 1070 e considerada o símbolo de
Hanói. No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque em
voo.
Nota: O voo de partida deve ser depois das 20h00.

SAÍDAS GARANTIDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS
Mínimo de 2 participantes
MAIO

03, 10, 17, 24, 31

SETEMBRO

06, 13, 20, 27

JUNHO

07, 14, 21, 28

OUTUBRO

04, 11, 18, 25

JULHO

05, 12, 19, 26

NOVEMBRO

---

AGOSTO

02, 09, 16, 23, 30

DEZEMBRO

---

HOSPEDAGEM (ou similar)
CIDADE

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

HO CHI MINH

CITITEL PARK VIEW SAIGON
Quarto ROH

INNSIDE BY MELIA
Quarto Deluxe

LE MERIDIEN SAIGON HOTEL
Quarto Premier Classic City View

HUE

MOONLIGHT HUE
Quarto ROH

PILGRIMAGE VILLAGE HUE
Quarto Deluxe

PILGRIMAGE VILLAGE HUE
Quarto Premium Deluxe

HOI AN

LE PAVILLON BOUTIQUE HOTEL & SPA
Quarto ROH

LE PAVILLON PARADIS HOTEL
Quarto ROH ou similar

LE PAVILLON LUXURY RESORT & SPA

HANOI

FLOWER GARDEN
Quarto ROH

THE ANN HANOI
Quarto Deluxe

MELIA HANOI
Quarto Deluxe

INDOCHINA SAILS ou similar
Quarto Supeiror

HALONG

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Mínimo de 2 participantes
STANDARD

TEMPORADA

SUPERIOR

DELUXE

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Abr e out

1.680,00

1.160,00

1.300,00

2.040,00

1.320,00

1.440,00

2.580,00

1.570,00

1.680,00

Mai a Set

1.540,00

1.060,00

1.210,00

1.900,00

1.220,00

1.340,00

2.340,00

1.410,00

1.520,00

Adicional de datas de festas especiais no Vietnã (30 de abril, 01 de maio, 02 de setembro) por pessoa

35,00

Notas:
1. Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.
2. As tarifas dos quartos triplos são mais caras porque o barco que faz o cruzeiro pela baía de Halong (Bhaya Junco, Paradise Luxury

Cruise) não possuem cabines com 3 camas. Neste caso, os hóspedes serão acomodados em 1 cabine Dupla + 1 Cabine Single.
SUPLEMENTOS – PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
PASSAGEM AÉREA – Classe econômica – Taxas inclusas
Hanoi / Da Nang
Hue / Ho Chi Minh
OBS: Tarifa sujeita a alteração sem aviso prévio.
SERVIÇOS OPCIONAIS
Entrada para My Village Show (assento AAH!)
Excursão a My Son (mínimo de 2 pessoas)
Excursão a Tra Que (mínimo de 2 pessoas)
Excursão regular a Golden Bridge nos sábado s e domingos à tarde
Excursão privativo a Golden Bridge (mínimo de 2 pessoas)
Entrada para A O Show (assento AAH!)

190
190

40
85
110
110
185
40

O PACOTE INCLUI
• 7 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 dos trechos mencionados não inclusos no pacote (vide 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 7h da manhã ou após as 21h, será aplicado um adicional de USD 30,00 por passageiro (mínimo de 2).

