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Encantos da
Indochina

1º DIA – LISBOA - 
DUBAI

Comparência no 
aeroporto de Lisboa 

para formalidades de 
embarque. Partida em voo 

da Emirates pelas 13h35, 
com destino ao Dubai. 

Refeições a bordo.

2º DIA – DUBAI - HANÓI
Chegada ao Dubai pelas 01h05 

e continuação da viagem às 
03h30 com destino a Hanói. Noite 

e refeições a bordo. Chegada pelas 
12h30. Transporte privativo para o 

Hotel Melia 5* ou similar. Saída para 
primeira visita desta emblemática 

cidade que detém ainda toda a sua 
influência francófona. No início do século 

XX, a cidade abrangia apenas 36 ruas, as 
quais constituem hoje o seu quarteirão 
antigo, famoso pelos pequenos artesãos 
e comerciantes. Nas margens do Lago 
Hoan Kiem, visita do Templo Ngoc Son; 
o ‘Old Quarter’ como é mais conhecido, 
que conserva a antiga estrutura das ruas 
e arquitetura da antiga Hanói. Segue-se 
um passeio nas tradicionais bicicletas 
(pequenos riquexós) por esta zona 
histórica da cidade. Jantar e alojamento.

3º DIA – HANOI
Dia dedicado à continuação da visita 
da cidade. Passagem pelo Mausoléu de 
Ho Chi Minh, um imponente edifício em 
mármore e granito, onde se encontra o 
corpo de Ho Chi Minh. A alguma distância 
a pé, encontramos o Pagode de um 
Pilar (Chau Mot Cot). Continuamos para 
visita ao Templo da Literatura, a primeira 
universidade para os filhos dos mandarins, 
para uma visão da cultura de Hanói e da 
arquitectura vietnamita antiga. Almoço em 
restaurante. De tarde visitamos o Museu 
da História e Etnologia do Vietname e do 
Museu da História da Guerra do Vietname, 
ambos imperdíveis para compreensão da 
história e cultura deste país. Ao final da 
tarde assistiremos ao famoso espéctaculo 

de marionetes sobre água. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – HANOI - BAÍA DE HALONG
Saída com destino à Baía de Halong, a “joia 
da coroa”, património da humanidade. 
Situada no Golfo de Tonkin numa área 
de 1.553km2 de águas cor de esmeralda, 
salpicadas por quase 1.000 ilhas. Ao final 
da manhã, embarque para um passeio 
com noite a bordo do Paradise Luxury 
Cruise, embarcação típica equipada com 
tecnologia dos modernos iates. Ao longo 
deste dia navegar-se-á pela Baia Bai Tu 
Long, enquanto se desfruta do almoço. 
Durante a tarde opção de passeio guiado 
em kayaks e/ou visita das Grutas de Tung 
Sal Pearl e Sung Sot uma das muitas 
formações curiosas que as rochas calcárias 
criaram nas margens desta grande baía. 
Regresso ao barco e demonstração de 
cozinha vietnamita. O jantar será servido a 
bordo. Alojamento.

5º DIA –  BAÍA DE HALONG - DANANG - 
HOI AN
O dia a bordo começa bem cedo com 
uma aula de Tai Chi no deck superior da 
embarcação, ao mesmo tempo que se 
sente a brisa salgada do mar e se aprecia 
o nascer do sol no oriente. Subida ao 
topo da ilha de Titov, com uma das mais 
belas vistas panorâmicas. Regresso ao 
barco para pequeno-almoço e viagem de 
regresso à cidade de Halong. Ao final da 
manhã, desembarque e ligeiro almoço, 
de onde continuamos directamente para 
o aeroporto de Hanói. Embarque com 
destino a Danang em voo Vietnam Airlines. 
Chegada e transporte para o Koi Resort 4*, 
ou similar. Jantar e alojamento.

6º DIA –  HOI AN
Visita de Hoi An, cidade milenar, Património 
Mundial da Humanidade e um dos principais 
portos mercantis do Mar do Sul da China. 
Destaque para as tradicionais casas dos 
antigos comerciantes com influências da 
arquitetura chinesa, japonesa e vietnamita, 
com madeiras raras e decoradas com 

painéis de laca gravados com caracteres 
chineses e pilares ornamentados com 
desenhos. As suas estreitas ruas são o 
percurso ideal para uma visita pedestre 
da cidade com destaque para a Ponte 
Japonesa; a casa histórica de Tran Phuoc 
e da Pagoda Phuoc Kien dedicada ao 
deus do mar e protetor dos marinheiros 
e pescadores. Tempo livre para explorar 
uma das mais encantadoras localidades do 
Vietnam. Almoço e jantar em restaurante. 
Regresso ao hotel e alojamento.

7º DIA –  HOI AN
Hoje o dia é completamente livre no hotel 
para simples lazer na praia ou no resort 
e / ou atividades de carácter pessoal. 
Refeições no hotel. Alojamento.

8º DIA –  HOI AN - DANANG - HUE
Saída rumo a Hue passando pela península 
da praia de Lang Co Beach e através de 
Hai Van Pass. Chegada a Hue e almoço 
em restaurante. Durante a tarde, visita 
da sua Cidadela Imperial que é um vasto 
complexo construído no princípio do 
século XIX e desenhado de acordo com 
a cidade proibida de Pequim. No final da 
visita deslocação até ao típico Mercado 
Dong Ba para pôr em prática a habilidade 
de negociação! Ao final da tarde instalação 
no Indochine Palace Hotel 5*, ou similar. 
Jantar e alojamento.

9º DIA – HUE - HO CHI MINH
Dia dedicado aos arredores de Hue. 
Cruzeiro no rio Perfume. Visita de uma das 
mais antigas estruturas arquitetónicas de 
contemplação religiosa, onde poderemos 
admirar os túmulos reais de Tu Duc e 
Khai Dinh; o Pagoda de Thien Mu, um 
dos templos de adoração mais antigos 
da região, conhecido pelos seus monges 
pacifistas e o Túmulo do Imperador Minh 
Mang. Continuação até à aldeia de Thuy 
Bieu eco-village para almoço, seguido de 
um pequeno tour de bicicleta pela aldeia 
apreciando o quotidiano local, visitando 
algumas das casas e tempo ainda para 
desfrutar de uma revigorante massagem 
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aos pés. 
Transporte para 

o aeroporto 
local e embarque 

em voo Vietnam 
Airlines rumo a Ho 

Chi Minh. Chegada 
e transporte para o 

Majestic Saigon Hotel 
5*, ou similar. Jantar e 

alojamento.

10º DIA – HO CHI MINH - 
TÚNEIS DE CU CHI - HO CHI 

MINH
Partida para Cu Chi para 

visita dos túneis subterrâneos, 
construídos a partir de 1948 com 

a finalidade de cobrirem grandes 
distâncias sem o inimigo se 

aperceber. Uma experiência única 
na “zona Vietcong”. Regresso a Ho 

Chi Minh e almoço em restaurante. De 
tarde, visita da cidade de Ho Chi Minh, 

antiga Saigão, que é a capital comercial 
do país e, com os seus mais de oito 

milhões de habitantes e quatro milhões 
de motos, é conhecida como a cidade que 

“nunca dorme”. Saigão mantém, no entanto, 
as suas ligações ao passado. Observaremos 
a Catedral de Nossa Senhora, um edifício 
de tijolo vermelho inspirado na construção 
original de Paris; o Palácio da Reunificação; 
o histórico edifício dos Correios, desenhado 
pelo arquiteto francês Gustav Eiffel e 
passeio por algumas das avenidas históricas 
da cidade até chegar ao edifício da Opera 
para foto exterior. Tempo livre para visita 
ao Museu da Guerra ou para compras 
no mercado Ben Thanh, o mais antigo e 
movimentado mercado do país. Jantar e 
alojamento. Passeio informal nocturno.

11º DIA – HO CHI MIN - SIEM REAP – 
ANGKOR
Bem cedo, transporte para o aeroporto e 
embarque com destino a Siem Reap. Dia 
dedicado á visita dos Templos de Angkor. 
Hoje passeamos pelo complexo de Preah 
Khan, com 56 hectares, considerado 

o terceiro maior templo de Angkor, 
construído no século 12 para Rei 
Jayavarman VII e Neak Pean, uma pequena 
ilha artificial, com um templo budista, 
também do reinado de Jayavarman VII. 
Almoço durante as visitas. Jantar com 
música e danças típicas. Alojamento no 
Borei Angkor Resort & Spa 5*, ou similar.

12º DIA – ANGKOR - …
Daremos início pelo “South Gate” para 
visita da antiga capital de Angkor Thom 
– a cidade grande e que detém cinco 
entradas monumentais e cercado por 
um fosso com cerca de 100m de largo; o 
Templo Bayon único pelas suas 54 torres 
decoradas por mais de 200 imagens 
sorridentes de Avolokitesvara; o Recinto 
Real; o Terraço dos Elefantes, utilizado 
para assistir às cerimónias publicas, a 
grande sala de audiências, e o Terraço do 
Rei Leproso. Almoço em restaurante. De 
tarde, visita ao fabuloso templo Ta Prohm, 
preso por potentes abraços de raízes de 
figueiras e outras plantas trepadeiras que 
o rodeiam. Continuação da visita ao mais 
famoso de todos os templos de Angkor, 
o Angkor Wat. Com uma área de 81 
hectares é um dos maiores monumentos 
religiosos alguma vez construídos. As 
suas 5 torres embelezam a bandeira do 
Camboja. Transporte ao aeroporto de 
Siem Reap, e pelas 21h00 saída em voo 
Bangkok Airways com destino a Bangkok. 
Chegada pelas 22h30.

13º DIA –  … - BANGKOK – DUBAI - 
LISBOA
Pelas 01h00, continuação da viagem, 
em voo Emirates, com destino ao Dubai. 
Noite e refeições a bordo. Chegada pelas 
05h00, e pelas 07h25 continuação até 
Lisboa. Chegada pelas 12h00.

Fim da viagem.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares 
Emirates e Bangkok Airways, Lisboa / Dubai / Hanoi e Siem 
Reap / Bagkok / Dubai / Lisboa, com direito ao transporte 
de 23 kg de bagagem de porão, com taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 420,72€ (à data de 
16.08.18 – a reconfirmar na altura da emissão do bilhete);
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares 
Vietnam Airlines, Hanói / Danang e Hue / Ho Chi Minh / Siem 
Reap, com direito ao transporte de 23kg de bagagem de 
porão, com taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a 
viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua castelhana ou 
portuguesa, durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou 
similares;
• Cruzeiro de uma noite em Halong Bay, a bordo do Paradise 
Luxury Cruise;
• Pensão completa, desde o jantar do 2º ao almoço do 12º dia 
(20 refeições - 10 almoços e 10 jantares), incluindo jantar com 
show Apsara em Siem Reap;
• Espectáculo marionetas sobre a água em Hanói;
• Circuito em autocarro de turismo com 2 garrafas de água 
diárias a bordo;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, assistência 
e interrupção);
• Livro de viagem e saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Vistos de entrada no Vietnam e Camboja (aprox 50.00 €)
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e alojamentos à 
data da V/ reserva. Os valores acima apresentados 
poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou 
eventuais novas taxas.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.995€

625€


