
A viagem rápida ao Vietnã 10 dias  

Destinos: Hanoi - Halong - Hue - Hoian - Saigão -  
Mekong  

Aspectos destacados 

 Captial de Hanói 

 Baía maravilhosa de Halong 

 Capital antiga de Hue 

 Cidade antiga de Hoi An 

 Saigão (Ho Chi Minh) 

 Rio de Mekong  

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, Hue - Ho Chi 
Minh, 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Hanói chegada 
Dia 2: Visita a Hanói 
Dia 3: Hanói - HaLong 
Dia 4: Baía de Halong - Hanói - Hoi An 
Dia 5: Hoi An 
Dia 6: Hoi An - Hue 
Dia 7: Hue - HCM 
Dia 8: Ho Chi Minh - Cu Chi 
Dia 9: Ho Chi Minh - Delta do Mekong 
Dia 10: Ho Chi Minh 
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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 para 
descansar após o longo voo. Alojamento no hotel.  
 
Dia 2: Passeio por Hanoi (C, G) 
Dia na profundidade descoberta de Hanói: Mausoléu de 
Ho Chi Minh (aberto todos os dias, exceto segunda-feira, 
sexta-feira e os meses de setembro e outubro),  
residência de Ho Chi Minh, o Pagode de um pilar que fica 
perto do Mausoléu e é o símbolo da cidade. Em seguida, 
visita o Templo da Literatura que é a "Primeira 
universidade do Vietnã". Continuar com uma visita ao 
Museu de Etnologia - o museu 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 espetáculo de fantoche 
de água. Alojamento em Hanói. 
 
Dia 3: Hanoi - Baía de Halong (C, A, J, G) 

Café da manhã, traslado 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. 
Alojamento no Junco. 
 
Dia 4: Baía de Halong – Hanoi – Hoi An (C, A, G) 
De manhã, tempo livre para relaxar, enquanto continua 
excursão para o paraíso de milhares das ílhas de pedras 
verdes. Depois do almoço, traslado ao aeroporto para 
tomando voo para Hoi An. Alojamento. 
 
Dia 5: Hoian (C, G) 
Depois o café da manhã, traslado para visitar o bairro 
antigo de Hoi An. As paragens da nossa visita hoje são o 
Pagode de Phuc Kien, a Ponte Japonês – o símbolo de 
Hoi An, a casa antiga de Tan Ky. À tarde, tempo livre na 
praia de Cua Dai. 

Dia 6: Hoian - Hue (C, G) 
Café da manhã, traslado a Hue. Chegando a Hue no meio
- dia. À tarde, visitar a Citadela Imperial onde estabeleceu 
a última Dinastia Nguyen que governou entre 1802 e 
1945. Alojamento num hotel da cidade de Hue que agora 
é reconhecido mundialmente como o Patrimônio Histórico 
de Cultural da Humanidade. 

 
Dia 7: Visitas de Hue – Ho Chi Minh (C, G) 
Café da manhã no hotel antes da nossa visita na última 
capital feudal. O passeio relaxante num barco privado de 
Dragão no rio de Perfume nos faz sentir que esta cidade é 
mais romântica e verde. O Pagode dos monges pacifistas 
Thien Mu (cujo nome significa Dama Celestial) na 
margem do rio. À tarde, visitar alguns túmulos reais da 
última dinastia Nguyen, incluindo os imperadores Tu Duc 
e Khai Dinh que são mais notáveis. Depois, tomando vôo 
para a cidade de Ho Chi Minh. 
 
Dia 8: Ho Chi Minh – Os tuneis de Cu Chi (C, G)  
De manhã, visitar os túneis de Cu Chi, uma imensa rede 
de galerias subterrâneas e estreitas, escavados à mão 
pelos guerrilheiros para fugir e defender durante a Guerra 
do Vietnã. Voltando para Saigão, começando o passeio 
pela cidade que inclui: Catedral Notre Dame de Saigão, 
Palácio da Reunificação, Museu das  Relíquias da Guerra 
e Mercado de Ben Thanh. Alojamento. 
 
Dia 9: Ho Chi Minh – My Tho - Ho Chi Minh (C, G) 
Café da manhã, para o espetacular Delta do Mekong. É 
cerca de dois horas de carro para ir da delta às ruas 
movimentadas e animadas da cidade de Ho Chi Minh. 
Uma vez em My Tho, um barco (1h30min) levará- nos 
através dos canais estreitos, cercada por uma vegetação 
espessa para o coração da Delta. É um mundo 
completamente diferente onde a vida gira em torno do rio. 
Durante todo o dia, pode desfrutar muitos produtos locais, 
como frutas exóticas nativas cultivadas nos jardins do 
Delta, vinho de arroz da casa, mel e doces de coco feitos 
nas fábricas familiares. Voltar à costa para fazer um 
passeio com um carro de cavalo e, em seguida, 
passeando de um barco pelos canais de vegetação 
espessa. Almoço num restaurante local e volta a Ho Chi 
Minh. 
 
Dia 10: Saída de Ho Chi Minh (C, G) 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para 
tomar o vôo internacional de volta ao seu país.  
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Detalhes 


