
ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS005E 8 4 1.160 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 310€  TOTAL 1.470€

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Hanói, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a bordo.

2º DIA:  ... - HANÓI SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo guia 
local. Transfer em direção à cidade (1 hora). Chegada e 
continuação para o hotel. Check-in a partir das 14h. Tempo 
livre para explorar o labirinto de ruelas estreitas e sinuosas 
onde os vendedores de rua, de chapéu em forma de cone, 
bicicleta e mercadorias coloridas, contornam as bancas de 
frutas e legumes, os pequenos espaços dos artesãos e os 
bancos onde se sentam famílias inteiras, em pleno passeio, 
de taça de noodles na mão. Alojamento.

Excursão opcional - HOA LU - TAM COC - 1 dia completo 
(com almoço) – 65€ por pessoa
Nota: Os clientes que chegam a Hanói ao início da manhã 
podem realizar a excursão opcional a Hoa Lu - Tam Coc 
(uma excursão de dia inteiro com almoço incluído).
Partida para a província de Ninh Binh, símbolo das áreas 
rurais do norte do Vietname, atravessando campos de arroz 
luxuriantes e impressionantes formações rochosas em cal-
cário. Depois de um percurso de 2h30, chegada a Tam Coc 
e embarque num pequeno bote a remos para descobrir as 
aldeias locais e as grutas místicas desta região, uma minia-
tura de Halong Bay. Visita do pagode de Bich Dong, admi-
rando os três Budas sentados em tronos de lótus. Almoço 
em restaurante local. De seguida, partida para Hoa Lu, capi-
tal do Vietname até 1010. Admire o vale e as montanhas de 
Trang An, a muralha natural desta antiga cidadela. Visita de 
alguns dos templos dedicados aos reis Dinh e Le. Regresso 
a Hanói. Chegada por volta das 17h00. 

3º DIA:  HANÓI MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
revolucionário e antigo primeiro-ministro do país, pelo Pa-
lácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode do Pi-
lar Único, cuja base tem a forma de uma fl or de lótus, e 
pelo Templo da Literatura, a primeira universidade do país 
fundada em 1070 e dedicada a Confúcio. Almoço em res-
taurante local. De tarde, visita do “museu-prisão” Hoa Lo, 
um lugar que reprimiu a luta pela independência face ao 
domínio francês e que se transformou, durante a Guerra 
do Vietname, num verdadeiro Hilton de Hanói, “alojando” 
centenas de pilotos e militares norte-americanos. Visita do 
Templo Ngoc Son, situado no meio do lago Hoan Kiem, e  
realização de um emocionante passeio em riquexó pelo 
centro histórico. Ao fi nal da tarde, assistência a um peculiar 
espetáculo de marionetas sobre a água, uma arte tradicio-
nal vietnamita. Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA:  HANÓI - HALONG BAY PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
km, 3 horas e meia de viagem), Património da Humanidade 
e cenário de grande beleza natural. De acordo com uma 
de muitas lendas, os milhares de monólitos de calcário 
foram cuspidos por uma família de dragões para ajudar a 
defender o país da invasão dos chineses. Durante o traje-
to, aprecie uma paisagem composta por terras agrícolas 
do delta do Rio Vermelho, búfalos de água e campos de 
arroz, exemplos da vida rural do Vietname. Chegada à 
“Baía onde desceu o Dragão” e embarque num tradicio-
nal junco de madeira (embarcação típica) com almoço a 
bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas 
de formas características e cobertas de vegetação: Ilha da 

ÁSIA 2018� I� WWW.VIAGENSTEMPO.PT  RNAVT 2094

Tartaruga, Ilha do Cão, Ilha da Cabeça de Homem, entre 
outras. Tarde livre para relaxar com possibilidade de, caso 
a meteorologia o permita, tomar um banho nas águas ver-
de-esmeralda da baía. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem 
aviso prévio devido a condições meteorológicas.

5º DIA:  HALONG BAY - HANÓI APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Continuação da nave-
gação por esta baía encantada. Pelas 10h30 - 11h00 des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e resto de dia livre. Alojamento. 
  
6º DIA:  HANÓI (MAI CHAU) MP
Pequeno-almoço. Saída com destino a Mai Chau (a 3h30 
de viagem), uma província conhecida pela beleza da sua 
paisagem, desfrutando das maravilhosas vistas panorâ-
micas, do idílico vale verdejante e dos arrozais. Breve pa-
ragem no caminho para tirar fotografi as. Refugie-se da 
confusão e movimento de Hanói e entre no território rural 
vietnamita, uma experiência multiétnica feita de bambu e 
tradições ancestrais. Chegada a Mai Chau e almoço com 
uma família local. Observe as casas típicas das aldeias de 
Chieng Sai e Na Phin e passeie de bicicleta pelos trilhos 
que fazem parte das rotinas das tribos locais. Uma viagem 
com a natureza como principal banda sonora onde fi cará a 
saber mais sobre a técnica de produção dos tecidos colori-
dos (Tho Cam), utilizados para fabricar os trajes populares. 
regresso a Hanói ao entardecer. Alojamento.

7º DIA:  HANÓI - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarcar em voo de regresso à sua cidade de 
origem, via cidade (s) conexão. Noite e refeições a bordo. 

8º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

HANÓI

NORTE DO VIETNAME 2018   

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  3ª FEIRAS E SÁBADOS

MAIO 2018 A ABRIL 2019
Saídas de Lisboa

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a viagem, 
exceto no barco em Halong em que não é permitido acesso ao 
guia e a tripulação é de idioma inglês.
Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 twin + 1 individual)
Por Pessoa : Standard - 125   Superior - 140   Deluxe - 150 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE

Hanói Adamas 3*
(Superior)

Mercure Hanói 4*
(Standard) 

Nikko Hanói 5*
(Deluxe)

Halong Syrena Cruise
(Deluxe) Indochina Sails (Superior) 

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
VIETNAME    25 USD (entradas simples)

50 USD (entradas múltiplas)

Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local
Passaporte com validade superior a 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo

20152016   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Hanói

Halong Bay

VIETNAME

1
2 +

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS005E

VOOS BASE

DATAS 1/5 A 22/9 25/9 A 
27/04/2019

HOTÉIS STANDARD 3*/4*
Preço Base Lisboa 1160 1180
Total com Taxas : 310 1470 1490
Supl. Quarto Individual 180 195
Supl. + 4 jantares extra : 75
Supl. início em Hanói entre 19-30 Dez + 30 Jan-6 Fev19 : 45

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 1195 1240
Total com Taxas : 310 1505 1550
Supl. Quarto Individual 235 245
Supl. + 4 jantares extra : 115
Supl. início em Hanói entre 19-30 Dez + 30 Jan-6 Fev19 : 40

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 1300 1320
Total com Taxas : 310 1610 1630
Supl. Quarto Individual 325 325
Supl. + 4 jantares extra : 145
Supl. início em Hanói entre 19-30 Dez + 30 Jan-6 Fev19 : 40

Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

2

DIA NACIONAL DO VIETNAME E ANO NOVO LUNAR 

Nos  Dias Nacionais do Vietname - 30 de Abril e 2 de Setembro 
- e durante o ano novo lunar - 4 a 8 de Fevereiro - é possível 
que se verifi quem restrições de acesso a algumas ruas ou locais 
de visitas. NÃO RECOMENDAMOS VIAJAR PARA O VIETNAME 
NESTAS DATAS. 

SUPLEMENTOS AÉREOS
VIETNAME AIRLINES T
1/5-7/7 + 7/8-8/12 + 27-31/12 BASE
8/7-6/8 + 19-26/12 230
Após 31/12 a consultar
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, 
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e indicado o respetivo 
suplemento.


