
Lua de Mel 12 dias  

Destinos: Hanói - Halong - Hoi An - Nha Trang 

Aspectos destacados 

 Captial de Hanói 

 Baía maravilhosa de Halong 

 Bairro antigo de Hoi An 

 Praias bonitas em Nha Trang 
 

Incluindo:  

• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens e transferências mencionadas 
pelo moderno veículo com ar condicionado, os 
barcos 
• Entradas e permissões da excursão para todas as 
visitas que se mencionam no programa 
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da manhã 
diária em quarto duplo 
• Passagens aéreas: Hanói - Danang, Danang - Nha 
Trang, Nha Trang - Ho Chi Minh. 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Hanói chegada 
Dia 2: Passeio por Hanói 
Dia 3: Hanói - Halong 
Dia 4: Halong 
Dia 5: Halong - Hanói 
Dia 6: Hanói - Hoi An 
Dia 7: Passeio por Hoi An 
Dia 8: Hoi An - Nha Trang 
Dia 9: Nha Trang livre 
Dia 10: Nha Trang livre 
Dia 11: Nha Trang - Ho Chi Minh 
Dia 12: Ho Chi Minh saída 
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Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 



 
Dia 1: Hanoi (G) 
Bem-vindos na capital Hanói pelo seu guia e motorista. 
Traslado ao hotel para check-in. Tempo livre na capital 
para descansar após o longo voo. Alojamento no hotel.  
 
Dia 2: Passeio por Hanoi (C, G) 
Todo o dia descobriremos Hanói: começar com uma visita 
ao Mausoléu de Ho Chi Minh (aberto todos os dias, exceto 

segunda-feira, sexta-feira e os meses de setembro e 
outubro), à residência de Ho Chi Minh, o Pagode de um 
pilar que fica perto do Mausoléu e é o símbolo da cidade. 
Em seguida, visitar o Templo da Literatura, conhecido 
como "Primeira universidade do Vietnã", museu de 
Etnologia - o mais interessante em Hanoi com muitas 
coisas diferentes sobre os 54 grupos étnicos vietnamitas 
(fechado em todas as segundas-feiras). Depois, visitar o 
Templo de Ngoc Son no lago Hoan Kiem. Tempo livre 
para explorar as ruas estreitas do Bairro Antigo, onde o 
espírito de suas origens ainda é conservado. À noite 
assistir um espectáculo de marionete de água. 
Alojamento. 
 

Dia 3: Hanoi - Baía de Ha Long (C, A, J, G) 
Café da manhã, vamos para o impressionante Baía de 
Halong, um dos cinco Patrimónios Mundiais no Vietnã 
reconhecidos pela UNESCO. Tomar um delicioso almoço 
com os frutos do mar frescos. O cruzeiro começa com a 
visita a uma aldeia flutuante de pescadores e terá a 
oportunindade de ver a sua vida diária. À tarde, continuar 
com a visita à caverna “das surpresas”, uma das maiores 
da Baía, depois tempo livre para nadar no mar. Uma noite 
tranquila no nosso confortável barco de junco nas cabines 
privadas. 
 
Dia 4:  Baía de Ha Long (C, A, J, G) 
É muito romântico ver o amanhecer na baía antes do café 
da manhã. Continuaremos a nossa excursão no paraíso 
verde de milhares de ilhas rochosas até o meio-dia. 
Almoçar e continuar passeio até à tarde.  
 
Dia 5: Ha Long – Hanói (C, A, G) 
Café da manhã, tempo livre para desfrutar da beleza da 
baía. Depois do almoço, voltar para Hanói. Alojamento. 
 
 

Dia 6: Hanói – Hoi An (C, G) 
Café da manhã, traslado ao aeroporto para tomando voo 
para Danang – Hoi An. Check – in no hotel. Tempo livre 
para descansar ou tomar o sol na praia de Cua Dai. 
 
Dia 7: Passeio pelo Hoi An (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar Hoi An, uma 
cidade cujas casas são no mosaico debaixo da aparência 
de China, Vietnã e Japão. Começar dar um passeio à 
tarde na cidade velha na Ponte Coberta Japonês, os 
templos e os pagodes que foram construídas 
brilhantemente pelos residentes chineses, vietnamitas e 
japoneses. As próximas paragens serão o Pagode de 
Phuc Kien, Casa antiga de 2 séculos de idade Tan Ky e 
um centro de artesanato. Alojamento no hotel em Hoi An. 
 
Dia 8: Hoi An – Nha Trang (C, G em Hoi An) 
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto para tomar 
o voo a Nha Trang. Chegada e traslado ao hotel, o resto 
do dia livre para desfrutar a famosa praia com areia 
branca – A Praia de Nha Trang chamada de “Pérola do 
Vietnã”. Alojamento em Nha Trang.  
  

Dia 9: Nha Trang livre (C) 
O dia livre para tomar o sol na praia. 
 
Dia 10: Nha Trang livre (C) 
O dia livre para tomar o sol na praia. 

Dia 11: Nha Trang – Ho Chi Minh (C, G em Ho Chi 
Minh) 
Café da manhã no seu hotel antes de traslado ao 
aeroporto para tomar voo para Ho Chi Minh. 
 
Dia 12: Ho Chi Minh – Saída (C, G) 
Café da manhã no hotel e tempo livre para comprar até 
quando tranferiremos ao aeroporto para tomar o vôo 
internacional de volta o seu país.  
 

Fim dos nossos serviços.  
Boa viagem! 
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Detalhes 


