
Vietnam / Cambodja



É difícil descrever por palavras o fascínio que uma 
viagem ao Vietname provoca. Este país mágico oferece 
locais idílicos fazendo-nos viajar desde o delicioso caos de 
Hanói, à mítica Baía de Ha Long e até às montanhas de 
Sapa, com as suas aldeias tribais!

Localizado no sul da Península da Indochina, no Sudeste 
Asiático , o Reino do Cambodja é um país com um povo 
e uma história incríveis. Para além da imponência dos 
templos budistas, é a simplicidade das gentes das aldeias 
mais remotas que nos desperta para os mais essenciais 
valores. Uma cultura completamente diferente que vamos 
querer absorver ao máximo.

Para esta viagem elegemos alguns pontos principais para 
viver a verdadeira cultura da Indochina. Começamos numa 
visita para conhecer e viver Hanói , cidade de uma 
imensidão algo caótica mas com tanto para revelar. Entre 
Rios é a sua tradução à letra e será a nossa base para 
explorar os arredores. Daqui seguiremos para explorar  
Lao Cai e Sapa, nas montanhas, para encontrarmos as 
tribos  e vivermos aqui uma experiência mais intensa e 
genuína sobre as raízes vietnamitas. Continuando a nossa 
incursão por esta região regressamos à capital para daí 
partirmos novamente em direcção ao mar e à famosa  
Ha Long Bay . Facilmente vamos sentir a magia exercida por 
este local já que nele vamos estar a navegar, a bordo de 
um Junco, bem no centro de tudo!

Do Vietnam partiremos depois à descoberta do 
Cambodja: Siem Reap ! Aqui visitamos obrigatoriamente 
Angkor Wat . Um dos mais imponentes templos alguma 
vez vistos, é o expoente máximo da arquitectura do 
império Khmer. Oferece magia, espiritualidade e uma 
esmagadora grandiosidade.

Mas Siem Reap é mais do que uma porta para os templos, 
a própria cidade vale a pena descobrir e nos arredores 
encontramos aldeias e pessoas absolutamente fantásticas! 
Simples e com um maravilhoso sentido de hospitalidade. 
Nos lagos, em aldeias flutuantes , vivem exclusivamente 
da vida que este proporciona. Uma visita a estas aldeias 
será uma experiência arrebatadora. 

A fórmula está encontrada para uma viagem de sonho a este paraíso 
oriental. 

Preparamos 14 dias de viagem para ficar a conhecer bem este destino.
Tratando-se de uma viagem de longo curso teremos obrigatoriamente 
de fazer escalas entre voos. 

Se optar por reservar o voo que recomendamos, vamos aproveitar 
para fazer um stop-over no caminho tornando a viagem mais agradável, 

Antes da chegada ao nosso destino temos um conselho a dar: 
desfaçam-se dos vossos relógios e smartphones

. 

Aproveitem que vão estar sob o efeito do “jet lag” e desacelerem, 
apesar de no destino estarem sempre 7h à frente! 

O destino está apresentado e as imagens falam por si! 

Preparados para partir?
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PVP: 1.150 € 

De Hanói a Siem Reap…

O que está incluído?

O que não está incluído?

- A companhia permanente do nosso líder de viagem;
- 8 noites de alojamento em quarto duplo (ou múltiplo), em regime de alojamento e pequeno-almoço, em hotel, guesthouse ou alojamento local;
- 2 noites em viagem de comboio entre Hanói – Lao Cai - Hanoi (em cabine privada para 4 pessoas)
- 2 dias/1 noite a bordo de um junco (os famosos barcos que navegam na Baía de Ha Long, incluindo actividades a bordo, pequeno-almoço, 2 almoços 
e 1 jantar);
- Transferes entre aeroporto e hotel, em Hanoi e Siem Reap e entre Lao Cai e Sapa;
- Voo entre Hanói e Siem Reap;
- Seguro de Viagem.

- Voos Internacionais de Lisboa até Hanói e de Siem Reap até Lisboa (valor referência de 850€, para ida e volta Lisboa-Bangkok, só ida Bangkok-Hanói 
rmação do grupo 

mínimo de viajantes. Esta reserva pode ser realizada por nós, sendo tratada posteriormente. 
- Transferes para voo internacional (excepto no indicado por nós);
- Transferes e deslocações durante o stop-over;
- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entradas em monumentos, actividades ou suplementos acima não mencionados como incluídos;
- Vistos de entrada no Vietnam e Cambodja (cerca de 60€);

Para evitar custos extra, com o valor dos voos, há que aproveitar e fazer a reserva assim que possível! 

Relativamente a outras despesas adicionais, tudo depende da vossa inclinação para compras no destino, no entanto, o custo de vida nesta região 
é extremamente acessível e a alimentação é muito em conta.
 
Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração de voos ou 
outros eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

         
       

Dia 1      Partida de Lisboa

Dia 2      Stop-Over em Bangkok

Dia 3      Bangkok - Hanói

Dia 4      Hanói – Lao Cai, de comboio nocturno

Dia 5      Lao Cai – Sapa

Dia 6      Sapa – Lao Cai – Hanói, de comboio nocturno

Dia 7     Hanói – Baía de Ha Long

Dia 8     Baía de Ha Long – Hanói

Dia 9        Hanói – Siem Reap, por avião

Dia 10      Siem Reap

Dia 11      Siem Reap

Dia 12      Siem Reap

Dia 13      Partida para Lisboa (via Bangkok)

Dia 14      Chegada a Lisboa
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Porque Queres Viajar Comigo?
Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. Queremos que o grupo conheça os destinos, 
o melhor possível, mas também em condições únicas. Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou
 nas pessoas que somos. Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da entrega à cultura 
do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos seus costumes e do respeito pelas 
suas crenças e ideais. Esta será a forma mais simples e genuína de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens! 

melhor experiência para todos.

Como habitualmente, neste espírito vamos promover a partilha de experiências, e de outra forma também não nos divertiríamos 
tanto. Preparados para embarcar rumo à aventura? 

Então vamos viajar! 


