Chegadas a
Hanoi
aos
Domingos

HOTÉIS

PARTIDAS

DUPLO

INDIVIDUAL

01.11.2017 a 31.03.2018
e
01.10.2018 a 31.10.2018

2129,00

2515,00

01.04.2018 a 30.09.2018

2049,00

2429,00

SUPERIOR

HANOI – The Ann
HALONG – Indochina Sails Boutique
HOI AN – Little Hoi An Central
HO CHI MINH – Parong Saigon Hotel
SIEM REAP – Memoire Hotel

Suplementos Obrigatórios (Por Pessoa/Noite):

Dias

DPL

IND

Indochina Sails Boutique

24.12.2017
31.12.2017
15.02.2018

65,00

82,00

24.12.2017 a 26.12.2017
01.01.2018 a 02.01.2018

15,00

15,00

31.12.2017

75,00

75,00

24.12.2017
31.12.2017

56,00

56,00

24.12.2017

58,00

58,00

31.12.2017

70,00

70,00

Little Hoi An

Paragon Saigon
Memoire Hotel

PARTIDAS DE HANOI:
2017:
05NOV / 19NOV / 03DEZ / 17DEZ / 31DEZ
2018:
14JAN / 28JAN / 11FEV / 25FEV / 04MAR /
18MAR / 01ABR / 08ABR / 15ABR / 22ABR /
29ABR / 06MAI / 13MAI / 20MAI / 27MAI /
03JUN / 10JUN / 17JUN / 24JUN / 01JUL /
08JUL / 15JUL / 22JUL / 29JUL / 05AGO /
12AGO / 19AGO / 26AGO / 02SET / 09SET /
16SET / 23SET / 07OUT / 21OUT

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Amesterdão ou Paris / Guangzhou / Hanói – Ho Chi Minh / Guangzhou / Amesterdão ou Paris / Lisboa em voos China
Southern Airlines (classe V); Voo doméstico Hanói / Danang / Ho Chi Minh / Siem Reap (reservados e emitidos pelo recetivo); Circuito e visitas (em base regular
com guia em espanhol para um mínimo de 2 participantes) de acordo com o itinerário; Taxas de aeroporto segurança e combustível no valor de 202,00 €
(sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro de Viagens. NOTA: Para estadias que abranjam o período de 24 e 31 de Dezembro, pff consulte-nos.
Serviços Não Incluídos no Preço: Outros serviços não mencionados no programa, extras de carácter pessoal e vistos.
Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 06.07. O avião e os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Os hotéis
incluídos no circuito, poderão ser substituídos por outros de categoria similar. Suplementos para outras classes de reserva ou outras companhias aéreas, por
favor consulte-nos. Os preços para viagens que abranjam 2 períodos deverão ser reconfirmados, por favor consulte-nos. VISTOS OBRIGATÓRIOS.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
Ref.: 06/07/2017 – 666/2017

1º e 2º Dia – LISBOA / HANOI
Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de embarque. Embarque no voo com destino a Hanói, com mudança de
avião em Amesterdão ou Paris e Guangzhou. Chegada a Hanói. Assistência e transporte para o hotel. Alojamento.
3º Dia – HANOI (Pequeno-Almoço/Almoço)
Pequeno-almoço no hotel, saída para visita da cidade. Hanói, capital do País, é uma cidade que tem sabido manter o seu encanto ao longo dos tempos.
Com apenas 1.5 milhões de habitantes, oferece aos seus visitantes uma arquitectura colonial refinada. Visita ao mausoléu de Ho Chi Minh (exterior) e
ao templo da Literatura, construído em honra de Confúcio, em 1070, e que foi a sede da primeira universidade do país, frequentada por príncipes e por
jovens de famílias abastadas. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel e tarde livre. Alojamento.
4º Dia – HANOI / Cruzeiro de HALONG (Pequeno-Almoço/Almoço/Jantar)
Depois do pequeno-almoço, saída para a Baía de Halong. Desfrute de um cruzeiro com a duração de 1 dia / 1 noite nesta mítica baía. O embarque
realizar-se-á entre as 12h30 e as 13h00. Saboreie um almoço de cozinha tipicamente vietnamita servido a bordo. A Baía de Halong é conhecida
localmente como “o Dragão que desce para o mar”, foi classificada como património da humanidade e é de uma excepcional beleza natural. Esta
pitoresca baía é composta por mais de 3000 pequenas “ilhas” calcárias que se elevam no meio das águas de cor verde esmeralda. Devido à sua
composição calcária, aqui poderá encontrar muitas grutas, algumas delas visitáveis. Jantar e alojamento a bordo.
5º Dia – HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN (Pequeno-Almoço/Almoço)
Inicie o dia com uma relaxante aula de Tai Chi enquanto assiste a um nascer do sol inesquecível, seguido do pequeno-almoço. Continuação do cruzeiro.
Regresso ao porto por volta do 12h00. Após o desembarque, almoço em restaurante local. Transporte para o aeroporto de Hanói e embarque no voo
com destino a Danang. Chegada Danang, acolhimento e transfere para o hotel em Hoi An. Alojamento.
6º Dia – HOI AN (Pequeno-Almoço/Almoço)
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, descubra os encantos desta cidade histórica e muito prospera durante os séculos XVI a XVIII. Com um
estilo arquitectónico único, influenciado pelo o seu importante porto e pela sua comunidade de estrangeiros, esta cidade merece uma visita um pouco
mais demorada. Conheça Phuc Kien, a casa de Tan Ku e uma fábrica de sedas. Almoço em restaurante local. Pela tarde, tempo livre para que posa
descobrir as típicas ruelas desta cidade e a cultura tradicional. Experimente um café vietnamita ou aproveite para dar um mergulho nas cálidas águas da
praia. Alojamento.
7º Dia – HOI AN / DANANG / HO CHI MINH (Pequeno-Almoço/Almoço)
Após o pequeno-almoço, saída para o aeroporto de Hué. Embarque no voo com destino a Ho Chi Minh. Chegada e acolhimento. A caminho do hotel,
passagem pela Igreja de Notre Dame, pelos Correios e pelo antigo Palácio Presidencial (exterior). Almoço em restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
8º Dia – HO CHI MINH / MEKONG / HO CHI MINH (Pequeno-Almoço/Almoço)
Depois do pequeno-almoço, saída para tour de dia inteiro. Disfrute de um relaxante passeio de barco pelas 4 lhas conhecidas como Dragão, Unicórnio,
Aguia e Tartaruga. Visita ao mercado de frutas frescas, colhidas pelos agricultores locais. De seguida, numa típica embarcação a remos, e sob a sombra
de coqueiros, deslize por entre os pequenos canais de Be Tre – uma excelente oportunidade para descobrir a vida rural dos habitantes do Delta do
Mekong. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel em Ho Chi Minh. Alojamento.
9º Dia – HO CHI MINH / SIEM REAP (Pequeno-Almoço)
Após o pequeno-almoço, transporte para o aeroporto para embarque no voo com destino a Siem Reap. Chegada a Siem Reap e transfere para o hotel.
Dia livre. Alojamento.
10º Dia – SIEM REAP (Pequeno-Almoço)
Pequeno-almoço, saída para visita do Portão Sul de Angkor Thom, o Templo de Bayon, cujas torres dominam a floresta, Baphuon e Baksei Chamkrong, o
terraço dos elefantes e o rei leproso. Para terminar o dia, visita dos templos de Ta Prohm. Ta Prohm, um lugar de simbiose entre a selva e os templos,
com árvores gigantescas que sobem e invadem os edifícios sagrados, são preservadas sob manutenção cuidadosa que protege uma imagem deliberada
de abandono. Mais tarde, visita aos fascinantes templos de Angkor Wat, uma das grandes maravilhas arquitetónicas do mundo. Angkor Wat é um
complexo de templos que fica na região de Angkor, no norte do Camboja, que foi construído pelo rei Suryavarman II no início do século XII, sendo o seu
principal templo. Este é o complexo mais bem preservado em toda a região e tem mantido o seu significado religioso através dos séculos, sendo
primeiro hindu e depois budista. Alojamento.
11º e 12º Dia – SIEM REAP / LISBOA (Pequeno-Almoço)
Após o pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, saída para o aeroporto de Siem Reap para formalidades de embarque e partida com
regresso a Lisboa, com mudança de avião em Guangzhou e Amesterdão ou Paris. Chegada a Lisboa e fim dos nossos serviços.

