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DIA 1 - HO CHI MINH  
Chegada ao aeroporto de Ho Chi Minh e traslado ao 
hotel. À noite, faremos uma excursão gastronômica 
pelas ruas da cidade a bordo de Vespas (tour 
compartilhado). 

DIA 2 - HO CHI MINH | DELTA DO MEKONG  
CÀs 8:00 da manhã, partiremos para o Mekong, 
uma rica região fértil de terra adequada para 
o cultivo, onde inúmeras vias navegáveis estão 
entrelaçadas com arrozais. Nossa primeira parada 
será na cidade de Cho Gao, onde observaremos a 
vida do rio. Continuaremos ao longo de um canal do 
rio Mekong, até a vila de Long Thanh, para ver os 
fornos locais onde o carvão é feito a partir de cascas 
de coco. Em seguida, um passeio de bicicleta para 
explorar o vilarejo. Cruzaremos uma balsa local para 
a Ilha Tam Hiep, onde almoçaremos em uma casa 
vietnamita local. Após o almoço, teremos tempo para 
tirar uma soneca na rede enquanto desfrutamos da 
brisa. Então, visitaremos uma fazenda de abelhas. À 
tarde, continuaremos a explorar a cidade de bicicleta. 
Embarcaremos em um barco tradicional da reigão 
para remar pelos canais até o campo mais profundo. 
Teremos a oportunidade de interagir com a população 
local e aprender como eles pescam ou colhem frutas 
de uma maneira específica nesta parte do Delta do 
Mekong. Retornaremos de barco ao píer de onde 
retornaremos de carro à cidade de Ho Chi Minh.

DIA 3 - HO CHI MINH | HOI AN 
Nesta manhã, faremos uma excursão de meio dia pela 
cidade de Ho Chi Minh City. Começaremos no centro 
da cidade e nossa primeira parada será no Palácio 
da Reunificação. Em seguida, daremos alguns passos 
até a Catedral de Notre Dame. Atravessaremos a rua 
para ver de perto os Correios da era colonial francesa, 
localizados em frente à catedral. Também veremos o 
Hotel de Ville de Saigón, oficialmente a prefeitura de 
Ho Chi Minh, outro dos edifícios mais importantes da 
cidade. Continuaremos no Museu de História do Vietnã, 
outro bom exemplo da arquitetura sino-francesa. A 
última parada de hoje é na inesquecível Pagoda do 
Imperador Jade, cheia de esculturas ornamentadas 

HO CHI MINH | HOI AN | DA NANG | HANOI | HA LONG BAY

e estátuas de aparência feroz, este templo taoísta é 
um dos locais de culto mais atmosféricos da cidade. 
Às 15:00, traslado ao aeroporto para tomar o voo 
para Danang. Chegada e traslado terrestre à Hoi An 
para check-in.

DIA 4 -  HOI AN
De manhã, faremos uma excursão de meio dia 
ao mercado local com aula de culinária na 
Ponte Vermelha (tour compartilhado). Teremos a 
oportunidade de interagir com fornecedores locais, 
enquanto compramos os ingredientes necessários 
para usar posteriormente em uma aula de culinária. 
Caminharemos uma curta distância até chegarmos a 
um cais, onde embarcaremos em um barco tradicional e 
desfrutaremos de um passeio tranquilo ao longo do rio 
Thu Bon até chegarmos à escola de culinária. Faremos 
um passeio pelo jardim de ervas da escola, antes de 
começar a aula, onde seguiremos o exemplo de um 
chef local e prepararemos alguns dos pratos. A aula 
dura aproximadamente 2 horas e terminaremos com 
o almoço e uma breve demonstração de vegetais e 
decoração de pratos vietnamitas. À tarde, faremos uma 
excursão de meio dia, a pé, através de Hoi An. Também 
visitaremos a emblemática ponte japonesa de 400 
anos e a movimentada costa, onde barcos de pesca 
coloridos sobem e descem o rio Thu Bon. Também 
teremos tempo para examinar as muitas boutiques 
e galerias da cidade, e então faremos uma rápida 
parada para visitar uma casa local localizada em 
um beco escondido.

DIA 5 - HOI AN | MY SON | DA NANG 
Excursão cedo pela manhã às antigas ruínas de My 
Son, a 40 km de Hoi An. My Son significa “Bela 
Montanha” e já foi a cidade mais importante do 
Reino de Champa, o centro de atividades intelectuais 
e religiosas, bem como o local de enterro escolhido 
pelos reis Cham. Após o almoço em um restaurante 
local, iremos a Danang. Lá visitaremos o Museu de 
Esculturas de Cham. Retorno a Hoi An. 

CÓD: A G V I 0 2

• Explorar a cidade de Ho Chi Minh City;

• Assistir uma aula de culinária na Ponte Vermelha;

• Curtir o show chamado “My Village”.
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DIA 6 - HOI AN | DA NANG | HANOI   
Café da manhã no hotel e em seguida traslado ao 
aeroporto de Da Nang para voo com destino a Hanoi. 
Após chegada e check-in, faremos um tour pela tarde 
pela capital do país. Veremos a requintada Opera 
House restaurada recentemente; passaremos pelo 
lago Hoan Kiem, também conhecido como “lago 
da espada restaurada”; Também iremos a um dos 
muitos museus fascinantes da cidade: você poderá 
escolher entre o Museu de História Antiga, o Museu 
de História Militar ou o Museu de Belas Artes. 
Continuaremos no Templo da Literatura, um refúgio 
sereno das movimentadas ruas externas. Finalmente, 
exploraremos a cidade velha de Hanói a bordo de 
ciclos, um dos modos de transporte mais tradicionais 
do Vietnã. Retorno ao hotel.

DIA 7 - HANOI 
Após o café da manhã, tour gastronômico de meio 
dia pela parte antiga de Hanoi (tour compartilhado). 
À noite, desfrutaremos de um show chamado “My 
Village” (compartilhado), que mostra a vida poética 
do povo vietnamita.

DIA 8 - HANOI | LAN HA BAY 
Após o café da manhã, viajaremos a Lan Ha Bay, uma 
extensão da famosa Ha Long bay, cujo cenário se 
tornou cartão-postal do Vietnã, onde embarcaremos 
em um cruzeiro de uma noite.  Após o check in, almoço 
a bordo e depois podemos parar em algumas das 
muitas cavernas da região, além de explorar as ilhas 
a pé. 

DIA 9 - LAN HA BAY | HANOI 
Vamos desfrutar do café da manhã a bordo. 
Continuaremos navegando para a costa, para fazer 
o check-out aproximadamente às 12h. Traslado de 
volta ao aeroporto internacional de Hanoi, onde 
pegaremos o voo de partida.

CIDADE

HO CHI MINH Majest ic Hotel

HOI AN L i t t le Bout ique Hotel

HANOI La Siesta

LAN HA BAY Perla Dawn

A PARTIR DE USD 2.122

Hotéis previstos (ou similares):

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e partida;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço privado ou regular/compartilhado (conforme itinerário) 

com guias locais em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.
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