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DIA 1 - HA NOI     
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Refeições: nenhuma.

DIA 2 - HA NOI  
Dia inteiro de visitas na cidade com guia em espanhol. 
Visite a Praça Ba Dinh, onde sentinelas silenciosas 
guardam o mausoléu de mármore onde está Ho 
Chi Minh. Continue para o Bungalow modesto de 
madeira onde viveu e trabalhou o tio Ho, antes de 
visitar o Museu Ho Chi Minh continue até o Pagoda 
de um pilar, uma pagoda budista com uma história 
impregnada do folclore. Desfrute de almoço em um 
restaurante local. Passe o Lago Hoan Kiem, também 
conhecido como o “Lago da espada restaurada” de 
acordo com a lenda que o rodeia, a caminho de um 
dos muitos museus fascinantes da cidade: escolha 
entre História antigo, História Militar, Prisão de Hoa 
Lo ou Museu de Belas Artes, dependendo de seus 
interesses pessoais (Por favor, discuta com o seu guia 
no destino). Continue com uma visita ao Templo da 
Literatura. A melhor maneira de experimentar a parte 
antiga de Hanoi é a pé e depois vamos andar por 
uma área da cidade conhecida como ‘36 Streets ‘. 
Refeições: café da manhã .

DIA 3 - HA NOI | HA LONG BAY 
Deixando Hanoi cedo esta manhã, será dirigido para a 
cidade de Ha long, uma viagem de aproximadamente 
3,5 horas. Na chegada, vai passar para uma cana 
(um veleiro de estilo chinês tradicional) para o seu 
cruzeiro na Baía de Ha long. Refeições: café da manhã, 
almoço e jantar.

DIA 4 -  HA LONG | DA NANG – HOI AN 
Desfrute do café da manhã a bordo na tranquilidade 
do amanhecer antes de continuar a navegar 
pelos limites da Bai Tu Long Bay e explorar a sua 
numerosas cavernas e canais. Após o check-out 
(aproximadamente das 10:00 às 11:00), Transfer 
para o aeroporto para pegar o voo com destino a 
Da Nang VN1519 / 1835-1950 (o horário de voo é 
atual e está sujeito a alterações). Na chegada, traslado 
ao hotel. Refeições: Café da manhã. 

HA NOI | HA LONG BAY| DA NANG – HOI AN  

DIA 5 - HOI AN 
Deixando Hoi An, viajamos 40 km para chegar 
as antigas ruínas em My Son. Chegar perto dos 
templos requer uma caminhada de 500 metros. 
Explore a encantadora cidade mercante de 
Hoi An em mais detalhes e passe o tempo em 
alguma praia. Sem a maioria dos formulários 
de transporte motorizado, a parte velha é ideal 
para explorar a pé. Descubra casas mercantis 
antigas e templos bem preservados, atmosféricos 
e animados mercados enquanto caminha pelas 
ruas de trás deste destino encantador. Você vai 
visitar a icônico Ponte japonesa de 400 anos e 
o cais ocupado, onde barcos coloridos de pesca 
flutuam para cima e para baixo no rio Thu Bon. 
Refeições: Café da manhã.

DIA 6 - HOI AN | DA NANG | SAIGÓN   
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto 
tomar o voo com destino a Saigon VN105 / 
0700- 0815 (o horário está sujeito a alterações). 
Quando você chegar, o city tour pela cidade 
começará. Começando no centro, a primeira 
parada de hoje é o Palácio da Reunificação. 
Após a sua visita, uma pequena viagem a curta 
distância até a Catedral de Notre Dame. Do 
outro lado da rua da catedral se encontra o 
surpreendente posto de correios da era colonial 
francesa, enquanto o Hotel de Ville de Saigon, 
oficialmente a Câmara Municipal de Ho Chi Minh, 
é outro dos mais importante na cidade. O Museu 
Histórico Vietnamita está em outro excelente 
exemplo da arquitetura sino-francesa. A última 
parada esta manhã é a inesquecível Pagoda do 
Imperador de Jade. Com o cheiro penetrante 
de incenso pendurado pesadamente no ar e 
um interior cheio de esculturas ornamentadas e 
estátuas de aparência feroz, este templo taoísta 
é um dos locais de culto mais atmosféricos da 
cidade. Refeições: Café da manhã.

DIA 7 - SAIGÓN 
Transfer para o aeroporto. Refeições: Café da 
manhã.

CÓD: A G V I 01

OS DESTAQUES DO VIETNÃ
6 NOITES

CIDADE

HANOI Si lk Path Hotel

HA LONG BAY Bhaya Classic Cruise

HOI AN Hoi An Histor ic Resort

SAIGON Duxton Hotel

A PARTIR DE USD 1.449

ROTA CIA AÉREA TARIFA

Ha Noi – Da Nang Disponível USD 131 

Da Nang – Saigón Disponível USD 131 

• Explorar a Baía de Ha long e suas águas cor de esmeralda;

• Apreciar a gastronomia vietnamita;

• Caminhar à noite pelas ruas históricas de Hoi An.

HA NOI

HOI AN

SAIGON

HA LONG BAY

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 6 noites de hospedagem nos hotéis previstos;

• Tours e traslados em serviço privado, conforme especificado no itinerário;

• Serviço de guia no idioma espanhol, conforme especificado no itinerário;

• Refeições conforme especificado no itinerário.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


