
As melhores imagens do Vietname 12 dias  

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

Aspectos destacados 

 Rio de Mekong e mercado fluante 

 Bairro antigo Hoi An e capital antiga Hue 

 Captial de Hanói 

 Baía maravilhosa de Halong 

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: Ho Chi Minh - Danang, 
Hue - Hanói, 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Ho Chi Minh chegada 
Dia 2: Ho Chi Minh  
Dia 3: Ho Chi Minh - Delta do Mekong 
Dia 4: Ho Chi Minh - Hoi An 
Dia 5: Hoi An - My Son 
Dia 6: Hoi An - Hue 
Dia 7: Hue 
Dia 8: Hue - Hanói 
Dia 9: Hanói 
Dia 10: Hanói - Halong baía 
Dia 11: Halong baía - Hanói 
Dia 12: Hanói saída 
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Excluindo:  

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

 



 

Dia 1: Chegada à cidade de Ho Chi Minh (G) 
Chegada, recebido pelo guia. Traslado ao hotel e check-
in. Alojamento. 

 

Dia 2: Passei por Ho Chi Minh (C, G) 
Café da manhã no hotel antes de visitar a cidade da 
Cidade de Ho Chi Minh (Antiga Saigão), conhecido como 
a maior cidade do Sul-Vietnã: Catedral Notre Dame de 
Saigão, Palácio da Reunificação, Museu das  Relíquias 
da Guerra, a Oficina de Laca tradicional, o Mercado 
Central Ben Thanh para finalizar o plano do dia. 
Alojamento no hotel em Ho Chi Minh. 
Dia 3: Delta do Mekong (C, A, G) 
Café da manhã, traslado à Delta de Vinh Long Mekong. 
Chegar a Caibe para tomar um barco de remos pelo rio 
Mekong, visitar o mercado flutuante Caibe, através dos 
canais estreitos e visitaremos os jardins de frutas. Almoço 
e continuando no barco para Vinh Long. Visitar da cidade 
e volta à Cidade de Ho Chi Minh. Alojamento no hotel em 
Ho Chi Minh. 
 
Dia 4: Ho Chi Minh – Da Nang – Hoi An (C, G) 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo doméstico a Danang (Hoi An). Chegada e 
traslado ao seu hotel, tempo livre para caminhar no bairro 
antigo de Hoi An. Alojamento em Hoi An.  
 
Dia 5: Descobrir Hoi An – My Son (C, G) 
De manhã, o passeio pela cidade velha na Ponte 
japonesa, os templos e os pagodes que foram construída 
brilhantemente pelos residentes chineses, vietnamitas e 
japoneses, o Pagode Phuc Kien, Casa antiga de 2 
séculos de idade Tan Ky e um centro de artesanato. À 
tarde, traslado para visitar o Património Mundial de My 
Son, o guia mostrará os restos das torres de tijolos 
notáveis, e explicará a sua origem e finalidade. Santuário 
de My Son foi a capital espiritual do reino Cham da Ásia 
que dominou por quase mil anos. Alojamento no hotel em 
Hoi An. 
 

Dia 6: Hoi An – Hue (C, G) 
Tempo livre para relaxar e explorar. À tarde, traslado a 
Hue, andando de carro através do passo majestoso Hai 

Van. No caminho, visitar a Montanha de mármore, o 
Muséu de Cham e a aldeia de Pedra. Alojamento em Hue. 
 
Dia 7: Visitas de Hue (C, G) 
Café da manhã no hotel antes da visita na última capital 
feudal. O passeio de barco privado de no rio de Perfume, 
o Pagode dos monges pacifistas Thien Mu ( na margem 
do rio é onde nós tiraremos fotos com um símbolo de 
Hue. Continuar visitar alguns túmulos reais da última 
dinastia Nguyen, incluindo os imperadores Tu Duc e Khai 
Dinh que são mais notáveis. Finalizar deste dia no 
mercado Dong Ba – o mercado famoso em Hue. 
Alojamento.  

 
Dia 8: Hue - Hanói (C, G) 
Café da manhã no hotel, tomando o voo doméstico a 
Hanoi. Chegada e traslado ao hotel e check-in. 
Alojamento.  
 
Dia 9: Visitas de Hanói (C, G) 
Café da manhã, traslado para descobrir de Hanói - o 
coração do país:o Mausoléu de Ho Chi Minh (aberto todos  
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Detalhes 



 

os dias, exceto segunda-feira, sexta-feira e os meses de 
setembro e outubro), à residência de Ho Chi Minh, a 
Pagode com um pilar, o Templo da Literatura que é a 
"Primeira universidade do Vietnã", o Museu de Etnologia 
(fechado em todas as segundas-feiras), 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 espectáculo 
de fantoche de água. É um espectáculo único que cuja 
etapa é água e bonecos operados pelos atores 
escondidos e que constitui uma das manifestações 
divertidas da cultura tradicional vietnamita. Alojamento. 

Dia 10: 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. Uma noite 
tranquila no nosso confortável barco de junco nas cabines 
privadas. 
 
Dia 11: Baía de Halong – Hanoi – Hoi An (C, A, G) 
De manhã, tempo livre para relaxar, continua excursão 
para o paraíso de milhares das ílhas de pedras verdes. 
Depois do almoço, voltar para Hanói. Alojamento. 
 
Dia 12: Hanói – Saída (C) 
Café da manhã no hotel, tempo livre para comprar até 
que transferiremos ao Aeroporto Internacional de Noi Bai 
para tomar o vôo de volta para o seu país.  
 

Fim do nosso serviço 
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Bánh mì 
(pão + carne) 

Phở 
(Massa de arroz) 

Chả cá 
Peixe refogado Bún chả 

(Massa + carne gelhado) 


