
As (magníficas) praias do centro do VIETNAME
Estadia na praia muito perto de HOI AN e HUE, fabulosas cidades históricas classificadas como  

Património Mundial. E com MY SON, DANANG e as MONTANHAS De MÁRMORE  também muito  

perto, entre muitos outros locais de grande interesse...!!

Dia 1 – Portugal / Vietname

Partida de Portugal, em voo com destino ao Vietname.

Dia 2 – Danang / Hoi An

Recepção no aeroporto  de Danang e  transfer para Hoi  An.  Visita  aos locais  mais importantes da 

cidade. Check in e alojamento no hotel Phu Thinh Resort & SPA, um muito agradável hotel com um 

excelente SPA, perto da praia e, ao mesmo tempo, da cidade histórica.





Dias 3 a 10 - Hoi An

Para além da estadia nas belas praias, há muitíssimo que ver, fazer e experienciar. A cidade história  

de Hoi An, classificada pela UNESCO como Património Mundial,  está muito perto do seu hotel na 

praia.

Dia 11 - Hoi An / Aeroporto Danang / Portugal

Transfer para o aeroporto de Danang, para tomar o voo com destino final a Portugal

Para além da estadia na praia, poderá realizar visitas imperdíveis – note que está numa das  

culturalmente mais ricas zonas do Vietname !! 

Em particular, recomendamos-lhe muito enfaticamente as seguintes :

HOI AN

Foi  aqui  onde  o  navegador  português  António  de  Faria  chegou  no  princípio  do  século  XVI. 

Excepcionalmente bem preservada, Hoi An é o resultado de seculares interacções entre Portugueses, 

Japoneses,  Chineses,  Holandeses,  Franceses  e  Árabes, 

para  além  das  culturas  locais.  A  sua  arquitectura  é 

magnífica,  fruto  das  diversas  influências  durante  os  seus 

mais de 2000 anos de história. Em tempos idos, Hoi An foi 

um importante porto marítimo na estratégia do controlo do 

comércio  de  especiarias.  Os  locais  emblemáticos  são  a 

Ponte Japonesa, o  Museu da Cerâmica, a  mansão de Tan 

Ky, o Pagode de Chua Ong e o templo de Quan Cong. Hoi 

An dispõe de vários e muito interessantes museus – o o  Museu da Cerâmica,  o  Museu da Cultura 

Popular  e o Museu da História  e  Cultura,  para  citar  apenas alguns. O mercado local  é  vibrante, 

vendendo-se de tudo, dos alimentos (em grande parte vivos, no caso do peixe) às roupas. 

Existem numerosos restaurantes  e  bares,  muito  bonitos  e 

quase  sempre  com  esplanada.  Não  deixe  de  fazer  um 

passeio no rio num dos muitos barcos tradicionais – verá Hoi 

An  numa  outra  perspectiva.  Passear  relaxadamente  nas 

ruas, contemplando as bonitas construções, é também um 

prazer... Há muitas lojas, de artesanato e de roupas : neste 

caso,  poderá  mandar  fazer  as  roupas  que  quiser,  sob 

medida e escolhendo o tecido que pretender. Os rigorosos 

alfaiates locais terão pronto em poucas horas o seu pedido, 

por um preço para nós simbólico...



HUE

Cidade imperial, antiga capital, a visita de Hue é absolutamente imperdível. Classificada pela UNESCO 

com o estatuto de Património Mundial, oferece um magnífico conjunto monumental, incluindo a sua 

Citadela, as Tumbas dos Imperadores e os seus majestosos Pagodes.



Não perca também um passeio de barco no rio Perfume. Se for em transporte privado desde Hoi An, 

peça para no caminho parar  um pouco na praia  de 

Lang Co – é belíssima !! Facilmente acessível a partir 

de Hoi An (apenas a cerca de 100 km de distância), 

HUE é uma visita absolutamente fundamental !!

MY SON

Absolutamente  obrigatório  visitar  este  interessantíssimo santuário,  obra  da mesma civilização que 

construiu os célebres templos de Angkor, no Cambodja. My Son está classificado pela UNESCO como 

Património Mundial – com toda a justificação, aliás. Os templos foram construídos entre os séc. IV e 

XIII, dedicados à deusa Shiva. Imperdível.

 

MONTANHAS DE MÁRMORE

Apenas  a  cerca  de  25  km  a  norte  de  Hoi  An,  cinco  espectaculares  elevações  geológicas 

representando cinco elementos : terra, água, madeira, metal e fogo. São local de magníficos trabalhos 

artísticos em pedra (esculturas, em particular). Muito interessante.



ILHAS CHAM

A algumas milhas náuticas de Hoi An, sete ilhas de coral com belas praias e profusa vida marinha (e  

aves) para um dia muito bem passado – em particular para os adeptos do mergulho.

 

THANH NAM

Uma relativamente intocada aldeia de pescadores, mantendo ainda práticas tradicionais de pesca. 

Almoce num dos magníficos restaurantes com fresquíssimo peixe e marisco. Muito interessante.

KIM BONG

Uma aldeia facilmente acessível (vá de barco ou de bicicleta, é uma curta e muito agradável viagem) a 

partir  de  Hoi  An.  Interessantíssima  nas  suas  tradições  rurais  e  no  seu  original  e  muito  bonito  

artesanato de madeira, com origens no séc. XV. 



MY LAI

Local de um dos mais horríveis episódios da guerra com os EUA: a 16 de Março de 1968   centenas 

de civis, incluindo mulheres e crianças, foram massacradas pelo exército dos EUA (apenas um dos  

militares foi condenado, tendo sido perdoado 2 dias depois, por indulto do Presidente Nixon...). Há um 

pequeno museu, com fotos elucidativas. A cerca de 150 km a  sul de Hoi An.

DANANG

A maior cidade da zona central do Vietname, muito activa industrial  e comercialmente, é a capital 

económica desta  região  do país  (a  3ª  maior  cidade vietnamita),  bem como um importante  centro 

educacional (existem ali várias universidades e outras escolas). Durante a guerra com os EUA, existia 

junto a Danang uma importante base militar americana – e a famosa praia  China Beach era a praia 

principal, retratada em vários filmes. Não perca o Museu Cham (uma das maiores atracções da cidade, 

ostentando magníficas esculturas em pedra) e o templo Budista de Linh Ung, com uma fantástica vista 

sobre o mar. E passeie pelas ruas, interaja com as pessoas locais...

PREÇO :  1384 €

O preço poderá oscilar mediante a data de partida e da evolução cambial.

Inclui :

− Voos internacionais a partir de Lisboa (com taxas de aeroporto e combustível);

− Transfers privados, em veículo com ar condicionado;  

− 9 noites   de alojamento em quarto duplo, com pequeno almoço incluído;

− Guia falando inglês;

− O melhor seguro de viagem do mercado.



Não inclui :

− Visto de entrada no Vietname (podemos ser nós a tratar);

− Outros que não mencionados acima.

Por favor, note que :

− É possível acrescentar (ou diminuir noites);

− Estão disponíveis outros hotéis;

− Realizamos qualquer que seja o percurso no Vietname, em transporte     PRIVADO  , i.e, apenas com os/as 

participantes na reserva e, em certas datas, em pequenos grupos (no máximo, 10 pessoas)

* O preço poderá oscilar mediante a data de partida e da evolução cambial.

** O alojamento previsto poderá variar segundo disponibilidade.


