O encanto do sul do VIETNAME
+

estadia na praia
Uma viagem pelo fascínio da cidade de Ho Chi Minh e pela exuberância do
delta do Mekong, complementada por relaxante estadia nas belas praias

Dia 1 – Portugal / Vietname
Partida de Portugal, em voo com destino ao Vietname.
Dia 2 – Ho Chi Minh
Recepção no aeroporto de Ho Chi Minh e transfer para o hotel. Tempo “livre”. Noite em Ho Chi Minh.
Dia 3 – Ho Chi Minh
Após o pequeno almoço, visita guiada a Ho Chi Minh, capital económica do país. Anteriormente
chamada Saigão, é uma grande urbe, frenética, com muitíssimo
para ver e experienciar. Visita ao Palácio da Reunificação e aos
muito bem conservados sinais do passado colonial francês – a
Catedral de Nossa Senhora (Notre Dame) e o majestoso Edifício
dos Correios -, bem como ao belíssimo Palácio de Jade. Após
percorrermos o War Remnants Museum (museu referente às
atrocidades cometidas durante a guerra com os EUA),
continuação para a área de Cho Lon, a “baixa” da cidade, com
numerosíssimas lojas e mercados onde se vende absolutamente
de tudo... Em especial, visitaremos o célebre mercado de Binh Tay, onde encontrará belíssimas
peças de artesanato.

Dia 4 – Ho Chi Minh / Cu Chi / Tay Ninh / Ho Chi Minh
À tarde, partida para visita aos túneis de Cu Chi (a cerca de 40 km de Ho Chi Minh) – para um
impressionante contacto com a recente história vietnamita e para perceber o porquê da derrota dos
EUA. Trata-se de um labirinto subterrâneo com centenas de km, tendo nalgumas partes 3 níveis
diferentes. Ali existiam hospitais, escolas, restaurantes, armazéns de armas, etc, sendo impossível a
sua penetração pelo inimigo. Tinha numerosas saídas, habilmente disfarçadas – de onde surgiam os
combatentes vietcongs, disparando sobre as patrulhas inimigas e desaparecendo no solo numa
fracção de segundo...Poderá ainda, se quiser, disparar algumas das armas utilizadas, como a
(tristemente) célebre AK-47

Em seguida, continuação para visita ao interessantíssimo templo da seita Cao Dai, em Tay Ninh.
Esta seita, fundada em 1923 e actualmente com cerca de 2 milhões de membros, perfilha uma
mistura de crenças provindas de várias religiões, incluindo o Cristianismo, o Budismo, o Taoismo e o

Confucionismo; no entanto, venera como santos figuras bem terrenas, como Joana d`Arc, Victor
Hugo e Winston Churchill, para nomear apenas alguns...O seu templo em Tay Ninh é uma
espectacular simbiose de cores e criativas figuras em relevo. Com alguma sorte, poderá assistir a
uma cerimónia, esta sempre acompanhada
por música. Regresso a Ho Chi Minh.

Dia 5 – Ho Chi Minh / Delta do

Mekong / Ho Chi Minh
Este irá ser um dia de observação e
contacto com o contexto ecológico e forma
de viver das pessoas no fabuloso lugar que
é o delta do rio Mekong. Logo de manhã,
partida para My Tho, onde tomaremos um
barco ao longo dos canais em direcção aos mercados flutuantes, observando entretanto as originais
práticas dos pescadores locais. Almoço em restaurante local (peixe do Mekong e frutos frescos,
entre outros pratos), após o qual continuaremos a visita até regressarmos a Ho Chi Minh.

Dia 6 – Ho Chi Minh / Mui

Ne
Após

o

pequeno

almoço,

partida para a bela praias de
Mui Ne, uma das mais bonitas
do

Vietname.

Chegada

e

check in no hotel Tien Dat, ou similar.

Dias 7 a 10 – Mui Ne
Estadia na praia, em regime de
pequeno

almoço.

Os

excelentes

restaurantes de delicioso marisco são
numerosíssimos...
Para além da praia, não deixe de
visitar o colorido mercado de Phan
Thiet, a localidade vizinha e as
espectaculares dunas de areia branca
e dourada, enquadradas por bonitos
lagos, a alguns km de Mui Ne.

Dia 11 – Mui Ne / Ho Chi Minh
Após o pequeno almoço, transfer para Ho Chi Minh. Check in no hotel. Tempo livre para passear,
fazer compras, etc.
Dia 12 – Ho Chi Minh / Portugal
Em horário a combinar, transporte para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a
Portugal.

PREÇO : 1630 €
Inclui :
−

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

−

Transfers privados, em veículo com ar condicionado;

−

Itinerário conforme descrito;

−

10 noites de alojamento em quarto duplo, com pequeno almoço incluído; almoço incluído na visita ao Mekong;

−

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, quer na praia quer na cidade de Ho Chi Minh;

−

Estão disponíveis outros hotéis;

−

Realizamos qualquer que seja o percurso no Vietname, em transporte PRIVADO !!

* O preço poderá oscilar mediante a data de partida e da evolução cambial.
** Os alojamentos indicados poderão ser substituídos por similares, em caso de indisponibilidade.

