VIETNAME e CAMBODJA
A vibrante e interessantíssima cidade de Ho Chi Minh, o fascínio da mais icónica
paisagem da Ásia no delta do Mekong e o essencial do Cambodja, incluindo a
encantadora capital Phnom Penh e o deslumbramento absoluto dos templos de
Angkor.

Dia 1 – Portugal / Vietname
Partida de Portugal, em voo com destino ao Vietname.

Dia 2 – Ho Chi Minh
Xin Chào – bem-vindo/a a Saigão!
Recepção no aeroporto de Ho Chi Minh e transfer para o hotel. Tempo “livre”. Noite em Ho Chi
Minh.
Dia 3 – Ho Chi Minh / Túneis de Cu Chi / Ho Chi Minh
Após o pequeno almoço, 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 quilómetros, tendo
nalgumas partes três 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.
De regresso a Ho Chi Minh, visita guiada à cidade, 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
Dia livre para percorrer esta magnífica e acolhedora cidade, fazer compras nos mercados…À noite,
jante num dos cruzeiros no rio: para além de muito animados com espectáculos, permitem observar
a cidade de um outro ângulo, enquanto o navio vai navegando... E depois vá a um dos muitos
clubes de bom jazz…
Dia 5 – Ho Chi Minh / Delta do Mekong
Após o pequeno almoço, partida para o delta do rio Mekong, talvez o mais icónico cenário do
Vietname e de toda a Ásia. Este será um dia de observação e contacto com o contexto ecológico
e forma de viver das pessoas neste fabuloso lugar, incluindo os mercados flutuantes. Após o
almoço, continuação da exploração da área, antes do alojamento no hotel em Can Tho, no coração
do delta.
Dia 6 – Can Tho / Chau Doc
Logo de manhã cedo, ao nascer do sol, observação do interessantíssimo cenário do colorido
mercado flutuante de Cai Rang (não se esqueça da máquina fotográfica!), regressando depois ao
hotel para o pequeno almoço. Partida para Chau Doc, também nas margens do rio Mekong, com
paragem na “quinta de crocodilos” de Long Xuyen e no “jardim das cegonhas” em Bang Lang.
Check in no hotel. Tempo livre.

Dia 7 – Chau Doc
Tempo para explorar esta fascinante cidade, com uma enorme diversidade cultural, considerando
as evidentes influências do vizinho Cambodja. E relaxe observando a frenética actividade no rio
Mekong, num dos mais belos cenários de toda a Ásia.
Dia 8 – Chau Doc / Phnom Penh
Após o pequeno almoço, transfer para o cais de onde parte o barco rápido para Pnhom Penh,
capital do Cambodja. Chegada prevista às 12,30 h. Acolhimento e transfer para o hotel. Tempo
livre para passear nesta bela cidade.
Dia 9 – Phnom Penh
Após o pequeno almoço, visita à bela cidade capital do Cambodja. Começaremos pelo Palácio
Real, construído pelo rei Norodom em 1866, do qual faz parte o esplêndido Pagode de Prata, assim
chamado pelas suas 5 mil telhas em prata. Em seguida é a vez do Museu Nacional,
interessantíssimo não apenas pelas exposições no interior como também pela sua arquitectura, da
autoria do célebre arquitecto francês Georges Groslier.

Continuação para os “campos da morte” em Choeung Ek, 15 quilómetros a sudoeste de Phnom
Penh, um lugar pungente testemunha dos horríficos crimes do regime khmer vermelho de Pol Pot
(1975-79). Aqui foram executadas mais de 17 mil pessoas, após logos dias de torturas
inimagináveis na prisão de Toul Sleng, uma antiga escola usada como cárcere pelo regime e onde
hoje está o Museu do Genocídio (que também visitaremos). Impressionante.
Dia 10 – Phnom Penh / Siem Reap
Em hora a estabelecer, partida para a estação de autocarros para tomar o transporte para a cidade
de Siem Reap.
Nota: esta viagem também poderá ser feita por barco rápido através do lago Tonle Sap ou, também,
por avião.
Chegada, acolhimento e transfer para o hotel. Tempo livre.
Dia 11 – Siem Reap (Angkor)
Hoje terá um dia inesquecível, visitando um dos lugares mais fantásticos do planeta: os
absolutamente espectaculares templos de Angkor, expressão do auge da sofisticada civilização
khmer. Percorreremos todos os locais de (enorme) interesse deste lugar único, incluindo a cidade
de Angkor Thom, as fabulosas estátuas da entrada sul, o templo budista de Bayon com as suas 54
torres decoradas com as incríveis 216 faces sorridentes, o templo hindu de Phimeanakas, o Terraço
dos Elefantes, os templos de Ta Prohm,…, e, claro o colossal e lendário Angkor Wat, a obra prima
da arte e arquitectura khmer, construído no século 12. Tudo, evidentemente, classificado pela
UNESCO como Património da Humanidade.

Em 1586, o frade Capuchinho português António da Madalena foi o primeiro ocidental a
contemplar este assombro da criação humana. Com uma impressionante dimensão,
espantamo-nos a cada passo que damos, deslumbramo-nos a cada olhar incrédulo perante
o prodígio do que estamos a ver. Inesquecível, absolutamente: ficará na nossa memória para
sempre.

Dia 12 – Siem Reap
Tempo para passear nesta bonita e tranquila cidade, fazer as últimas compras do muito bonito (e
barato) artesanato nos seus mercados…Também, visitar o imperdível Museu Nacional Angkor e,
eventualmente, as aldeias flutuantes de pescadores no grande lago Tonle Sap…
Dia 13 – Siem Reap / Portugal
Em hora a agendar, transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo de regresso a Portugal.

PREÇO : 1722 €

Inclui:
- Voos internacionais a partir de Lisboa, com taxas de aeroporto e combustível;
- Transporte privado, em confortável veículo com ar condicionado;
- 11 noites de alojamento, em quarto duplo, com pequeno almoço;
- Almoço no delta do Mekong;
- Todas as viagens internas;
- Todas as visitas citadas, com entradas incluídas;
- Guia falando inglês;
- O melhor seguro de viagem do mercado;

Não inclui:
- Visto de entrada no Vietname e no Cambodja (podemos ser nós a tratar);
- Outros que não mencionados acima.

Outros hotéis disponíveis !!

Fique o tempo que quiser, onde quiser:
Poderá acrescentar noites em cada um dos locais visitados

Disponibilidade limitada – contacte-nos
com a maior antecedência possível !

* O preço poderá oscilar mediante a data de partida.

