VIETNAME
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Aventura, Cultural
• Dificuldade: 3/5
• Conforto: 3/5
• Datas: 03 Abr, 2019 – 16 Abr, 2019
• Duração: 14 dias / 13 noites
• Preço: 1.290€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 11 pessoas
• Idade: + 16

DESTAQUES
Perde-te em Hanoi, a capital do país, uma cidade diferente de todas as que já viste, tão
caótica quanto vibrante e acolhedora!
Deixa-te fascinar com uma das paisagens mais fabulosas do país, num passeio de barco
por entre picos rochosos que nascem dos campos de arroz!
Passeia por Hoi An, umas das cidades mais encantadoras do sudeste asiático onde o
stress parece não existir!
Entra noutro mundo no mercado de Can Cau, perdido nas montanhas, local onde as
minorias étnicas vêm vender os seus produtos agrícolas!
Vagueia por Hué, classificada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO,
uma cidade imperial situada nas duas margens do rio Perfume e que abriga
esplendorosos túmulos de antigos imperadores!

A EXPERIÊNCIA
O Vietname é um país que te vai surpreender pela sua riqueza cultural e pelas paisagens
deslumbrantes! Um país mágico, onde a mistura da modernidade e tradição não deixa
ninguém indiferente. Desde a moderna cidade de Ho Chi Min ao delta do Mekong, que
se ramifica após 4000 quilómetros, fertilizando a terra e trazendo vida aos campos de
arroz e ao comércio dos mercados flutuantes.
No centro do país, as paisagens exóticas: mercados coloridos com gente sorridente e
simpática, extraordinários templos ancestrais em cidades imperiais, montanhas onde as
minorias com as suas cores e os seus mercados nos enchem a alma. Um país feito de
contraste pronto a ser descoberto!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Ho Chi Minh
Bem-vindo ao Vietname!
Chegada à maior cidade do país, Ho Chi Minh, ainda chamada pelos seus habitantes de
Saigon. Ho Chi Minh é conhecida como a Pérola do Oriente e é a maior metrópole e
centro financeiro do Vietname. Hoje é o primeiro dia, um dia para recuperares da longa
viagem, para andares mais descontraído pela cidade e sentires o primeiro cheiro deste
país que te vai marcar sempre!
Estadia: Hotel

Dia 2 | Ho Chi Minh - Can Tho
De manhã partimos em direcção ao Museu de Guerra para uma visita naquele que nos
poderá dar uma ligeira sensação do que foi a guerra do Vietname. Depois, segue-se a
catedral construída pelos franceses em 1877 e, claro, os famosos correios da cidade,
ainda em funcionamento, com uma arquitectura formosa, edifício edificado em 1886 e
com a armação metálica concebida por Gustave Eiffel.
Pelas 16:00 apanhamos o autocarro para Cant Tho, onde chegaremos 3 horas mais
tarde. À noite vais ter um jantar especial, uma saída gastronómica onde vais provar
diversas iguarias!
Estadia: Hotel

Dia 3 | Can Tho - Ho Chi Minh
Can Tho fica no coração do delta do Mekong, famoso pelo seu mercado flutuante e pelas
dezenas de braços de água que se espalham por entre a paisagem.
Saímos às 5:30 da manhã para o mercado flutuante e deixamo-nos embalar no meio de
bananeiras, arrozais e paisagens tropicais pelos diversos braços de um dos rios mais
famosos do mundo, o Mekong. Iremos ver como se faz o esparguete de arroz e paramos
numa das muitas típicas cabanas para almoçar. Quando voltarmos a Can To é hora de
visitar um templo chinês, o Guangzhou Assembly Hall.
Mais tarde, regressamos a Ho Chi Minh onde chegamos á hora do jantar. Quem ainda
tiver energia e vontade, pode dar uma volta e conhecer um pouco mais a vida nocturna
de Saigon.
Estadia: Hotel

Dia 4 | Ho Chi Minh - Hoi An
De manhã apanhamos o avião para Danang e após o voo, temos mais uma hora de
viagem pela frente pelas estradas do país, até Hoi An, umas das cidades mais
encantadoras do Sudeste Asiático onde o stress e a poluição quase não existem.
Depois do almoço, prepara-te para uma pequena aventura de bicicleta até à praia e ao
fim da tarde, início da noite, vamos ter o prazer de deambular à nossa vontade pela
pequena cidade, com todas as luzes que te ficarão para sempre na memória!
Hoi An é também o paraíso dos tecidos e o local perfeito para mandar fazer vestidos,
camisas ou outra qualquer peça de um dia para o outro.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Hoi An
Hoi An era uma cidade próspera, situada nas rotas marítimas do comércio da seda.
Conheceu uma expansão no século XV onde ricos mercadores se instalaram e
construíram casas sólidas em madeira de vários estilos. Primeiro os japoneses e chineses
e, mais tarde, os franceses. Todos estes estilos são ainda visíveis nesta pequena
povoação incluída na lista de património mundial da UNESCO. Conta com mais de 800
construções históricas bem preservadas, entre templos, casas privadas de antigos
comerciantes, museus, pontes e muito mais.
Estadia: Hotel

Dia 6 | Hoi An - Hué
A manhã é livre para desfrutar e fazeres o que desejares. Da parte da tarde, apanhamos
o comboio para Hué, onde chegaremos para jantar e provar algumas das especialidades
locais.
Estadia: Hotel

Dia 7 | Hué
Hué é uma cidade situada nas duas margens do rio Perfume, antiga capital imperial do
Vietname e foi abrigo da dinastia Nguyen. Foi o imperador Gia Long, inspirado na cidade
proibida de Pequim que começou a construção da cidadela de Hué em 1804. No entanto,
a cidade imperial só foi finalizada em 1833, já sob as ordens de outro imperador. Minh
Mang.
Em 1993 Hué foi classificada como património mundial da humanidade pela UNESCO e
os edifícios danificados durante as diversas guerras foram restaurados e preservados.
Depois de uma passagem pelo mercado, visitaremos a magnífica cidadela, o único
exemplo de uma cidade imperial no Vietname.
Mais tarde voltamos ao hotel tomar um duche e sair para jantar.
Estadia: Hotel

Dia 8 | Hué – Nin Binh
Além da Cidadela Imperial, os arredores de Hué abrigam esplendorosos túmulos que
iremos visitar, como o do imperador Minh Mang e do imperador Tu Duc, túmulo
desenhado por ele mesmo para que ainda em vida pudesse usá-lo como seu palácio de
verão e lugar de retiro espiritual. É considerada o túmulo mais bonito de Hué e seu
grande complexo arquitetónico abrange lagos e paisagens naturais.
À noite teremos uma longa viagem de comboio até às deslumbrantes paisagens da
região de Nin Binh!
Estadia: Hotel

Dia 9 | Nin Binh – Tam Coc
Depois de experimentar as camas de um comboio vietnamita, chegamos pela manhã a
Nin Binh. Apanhamos depois um táxi até ao hotel na aldeia de Tam Coc. Prepara-te para

um passeio de barco numa das paisagens mais alucinantes e fabulosas do Vietname!
Estes barcos são guiados por moradores locais que percorrem canais que cruzam
campos de arroz e atravessam cavernas através das enormes rochas. Depois do almoço
continuamos entre estas montanhas em forma de cogumelos que se erguem no meio
dos arrozais mas desta vez, percorremos todo o caminho de bicicleta!
Estadia: Hotel

Dia 10 | Tam Coc – Lao Cai
Espero que tenhas recuperado, pois temos mais um passeio de bicicleta nestas
paisagens que serão das mais bonitas que percorreste até hoje! São alguns quilómetros,
mas vale muito a pena. Subiremos depois a escadaria de Mua Cave de onde, lá de cima,
podemos admirar uma paisagem fascinante!
Pela noite temos outra viagem de comboio até ao norte do Vietname até Lao Cai, junto
à fronteira com a China.
Estadia: Comboio

Dia 11 | Lao Cai – Bac Ha
Em Lao Cai vamos ver chegar, a partir da China, muita gente carregando tudo o que
possas imaginar em cima de bicicletas e motorizadas para vender no Vietname. É um
momento hilariante! Dali, seguimos viagem até ao mercado de Can Cau, um mercado
nas montanhas, entre terraços de arroz, onde podemos ver várias minorias, como os
Hmong Flores, vestidos com roupas coloridas tradicionais. Almoçamos por ali mesmo e
depois viajamos até Bac Ha, aldeia onde pernoitamos.
Estadia: Hotel

Dia 12 | Bac Ha - Hanói
Pela manhã ficamos por Bac Ha para nos podermos perder pelo seu mercado de
domingo. Este é, também, um encontro entre muitas das minorias étnicas que chegam
para vender os seus produtos agrícolas. A meio da manhã partimos para uma caminhada
entre as montanhas e os terraços de arroz. Mais tarde voltamos de autocarro a Lao Cai
onde apanhamos o Comboio para a nosso último destino: Hanói.
Estadia: Comboio + Hotel

Dia 13 | Hanói
Hanói, capital do Vietname! Preparados para desfrutar desta cidade mirabolante?
Vamos a isso! Um local diferente de todos os que já viste, que mistura o caos com uma
atmosfera vibrante e acolhedora!
De manhã caminhamos até ao lago Hoan Kiem e dali seguimos para o labirinto das ruelas
do bairro antigo, onde podemos encontrar um centro de comércio que data de há mais
de 1000 anos. Pela tarde partimos para o Templo da Literatura, que +e também a
universidade mais antiga do Vietname, datando de 1070 e, após a visita, segue-se o
Pagode de Pilar Único. À noite, é tempo de assistir a um espectáculo ancestral incrível:
o Teatro de Marionetas de Água.
Estadia: Hotel

Dia 14 | Hanói - Origem
Hoje é o último dia da viagem, um dia livre para desfrutar de tudo o que os olhos podem
ainda ver e absorver. Este é também o dia em que nos despedimos. Conforme a hora do
teu voo, um transporte levar-te-á ao aeroporto.
Resta-me despedir-me e agradecer a tua confiança! Obrigado Vietname!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 13 Noites de alojamento
• Todos os pequenos-almoços
• Entradas e atividades seguintes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Museu de Guerra em Ho Chi Min
Mercado flutuante de Can Tho
Cidade antiga de Hoi An
Túmulos reais de Hué
Mua Caves, em Nin Binh
Trekking de Bac Ha
Pagodas de Hanoi
Street food tour em Hanói

• Acompanhamento do líder da Landescape ao longo dos 14 dias da viagem

• Todos os transportes dentro do período da experiência (excepto de cariz pessoal)

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 750€)
• Todas as atividades não incluídas acima
• Alimentação não especificada (+/- 15€ dia)
• Despesas pessoais
• Transferes de/para o aeroporto
• Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros
• Visto de entrada (+- 20€)

www.landescape.pt

