Highlights da Indochina confort: Vietname, Laos, Camboja
Aventura, cultural e étnica. Vietname, Laos e Camboja. 15 de viagem, alojamento em hotel de 4 estrelas.
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- 10/08/2018 16:11:58
Boa organização, bons contactos locais e flexibilidade nas alterações solicitadas.
DESTINO
Camboja.

Descrição

TIPO
Cultural, .
Uma viagem à descoberta da cultura, paisagens, pessoas e monumentos da Indochina.
Os pormenores espelham esta viagem: o encanto das vestes cor de açafrão dos monges em Luang
Prabang, os verdes carregados dos campos cultivados do Vietname, os sorrisos simples das gentes
locais, a forma como a natureza abraça os templos de Angkor Wat. São estes e muitos outros
pormenores que irá descobrir no dia-a-dia da sua viagem, e que a tornará inesquecível. Também,
seguramente, não lhe passará despercebido a baía de Halong Bay e o Delta do Rio Mekong.
Mas estas palavras, só revelam parte da viagem, o principal ainda está para chegar, para ser vivido por
si.

DURAÇÃO
15 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 4

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Ho Chi Minh (Vietname)

Alojamento
-

Refeições
-

2

Ho Chi Minh

Hotel

-

3

Ho Chi Minh - túneis Cu Chi - Ho Chi Minh (city tour)

Hotel

P-A-J

4

Ho Chi Minh - My Tho - Ben Tre - Delta Mekong - Ho Chi Minh

Hotel

P-A-J

5

Voo Ho Chi Minh - Siem Reap (Camboja). Angkor

Hotel

P-A-J

6

Complexo Angkor - Aldeia flutuante no algo Tonle Sap

Hotel

P-A-J

7

Voo Siem Reap - Luang Prabang (Laos)

Hotel

P-A-J

8

Luang Prabang

Hotel

P-A-J

9

Luang Prabang - Cruzeiro Rio Mekong. Voo Luang Prabang - Hanói
(Vietname)

Hotel

P-A-J

10

Hanói - Halong Bay - Hanói

Hotel

P-A-J

11

City tour em Hanói. Voo Hanoi - Danang. Ida para Hoi An

Hotel

P-A-J

12

City tour Hoi An

Hotel

P-A-J

13

Hoi An - Hue

Hotel

P-A-J

14

Rio perfume. Voo Hue - Ho Chi Minh e voo para cidade de origem

-

P-A

15

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Ho Chi Minh (Vietname)
Voo desde a cidade de origem com destino a Ho Chi Minh (Vietname). Escalas intermédias e noite em voo.
2: Ho Chi Minh
Chegada a Ho Chi Minh, encontro com o guia no aeroporto e transporte para o hotel.
Check-in e dia livre para explorar a cidade.
3: Ho Chi Minh - túneis Cu Chi - Ho Chi Minh (city tour)
Depois do pequeno-almoço, ida com o guia e motorista particular para visitarmos os túneis de Cu Chi, um dos poucos
monumentos sobreviventes à guerra do Vietname. Podemos até mesmo explorar uma parte do túnel para experimentar a vida real
dos guerrilheiros vietnamitas, onde costumavam viver durante o tempo de guerra. Almoço em restaurante local, onde iremos
saborear a gastronomia Vietnamita.
Regresso ao hotel em Ho Chi Minh, pausa para almoço. Da parte da tarde faremos um city tour pela cidade, iniciaremos a visita
no Palácio da Reunificação, um testemunho da feroz guerra que terminou em 1975. Este grande edifício, é hoje um museu e
centro de receções oficiais.
Perto do Palácio temos o Posto dos Correios de estilo colonial e a Catedral de Notre Dame, construída entre 1877 e 1883 e um
dos principais marcos históricos da cidade. Iremos igualmente visitar o pagode Ngoc Hoang antes de pararmos no mercado Ben
Thanh um dos símbolos mais emblemáticos da cidade para experienciarmos a vida diária dos habitantes locais e para comprarmos
produtos de artesanato, feitos à mão.
Jantar num restaurante local com comida vietnamita.
Noite em Ho Chi Minh.
4: Ho Chi Minh - My Tho - Ben Tre - Delta Mekong - Ho Chi Minh
Depois do pequeno-almoço, iremos para sul, para My Tho, situada na região do Delta do Mekong.
No caminho visitaremos o pagode budista de Vinh Trang, um dos templos mais conhecidos do Sul do Vietname.
Após a chegada à cidade de My Tho, iremos num pequeno barco visitar quatro pequenas ilhas: Long, Lan, Qui, Phung
(Dragon, Kylin, Tortoise, Phoenix).
Almoçaremos na ilha Tortoise, comida fresca do rio servida nos jardins de uma plantação e também seremos acompanhados por
música tradicional folclórica do sul do Vietname.
Após o almoço, iremos de coche explorar e conhecer o estilo de vida do povo no Delta do Mekong. Visitaremos as fábricas
familiares que produzem papel de arroz, leite de coco doce e por fim, passearemos num jardim, onde os locais alimentam as
abelhas.
Ao final da tarde regressamos a Ho Chi Minh.
Jantar num restaurante local.
5: Voo Ho Chi Minh - Siem Reap (Camboja). Angkor
Tomaremos o pequeno-almoço cedo e de seguida iremos para o aeroporto para voarmos até Siem Reap.
Encontro com o guia no aeroporto que nos levará ao hotel para deixarmos a bagagem e seguirmos para o restaurante, onde
almoçaremos.
Da parte da tarde, iremos ao complexo de templos de Angkor classificado pela UNESCO em 1992, como património da
humanidade.
Aqui iremos visitar o templo Ta Prohm, que é uma maravilhosa combinação de gênio humano e beleza natural! E o templo
Angkor Wat, que é uma obra-prima de arquitetura.
Poderemos assistir ao deslumbrante pôr-do-sol no complexo de Angkor no topo da montanha Phnom Bakheng.
Desfrutaremos de um jantar buffet com dança «Apsara show».
Noite em Siem Reap.
6: Complexo Angkor - Aldeia flutuante no algo Tonle Sap
Depois do pequeno-almoço no hotel, voltaremos ao complexo Angkor mas desta vez entraremos pelo Portão Sul de Angkor
Thom conhecido como Big Angkor.
O famoso templo de Bayon foi construído ao longo de um século, através de várias campanhas construtivas. Veremos, também o
terraço dos Elefantes e o terraço do rei leproso.
Almoço num restaurante local.
Da parte da tarde visitaremos algumas vilas flutuantes de Chong Khneas, localizadas a 10 quilómetros ao sul de Siem Reap.
Faremos um passeio nos barcos tradicionais de madeira, pelo rio Tonle Sap, o «GreatLake» do Camboja e o maior da Ásia.
Aqui veremos o modo de vida do povo Khmer e visitaremos igualmente «Les Artisans d' Angkor - Chantiers Ecole», a
autêntica arte Khmer.
Jantar em restaurante local e pernoita em Siem Reap.

7: Voo Siem Reap - Luang Prabang (Laos)
Pequeno-almoço no hotel e visita aos templos Banteay Kdei e Banteay Srei.
Regressaremos ao hotel para fazermos o check-out e partirmos para o aeroporto com destino a Luang Prabang (Laos).
Seremos recebidos no aeroporto de Luang Prabang pelo guia que nos levará ao hotel.
Jantar num restaurante local e noite em hotel.
8: Luang Prabang
Começaremos o dia com um city tour em Luang Prabang, depois do pequeno-almoço.
Visitaremos o Museu Nacional (fechado à terça-feira) no antigo Palácio Real, que exibe uma bela coleção de artefatos que
refletem a riqueza da cultura Lao desde os primeiros reis até ao último soberano. Depois visitaremos Ban Xiengkhong, Nan
Xienglek Villages e Ock Pop Tok que são galerias e centros de tecelagem.
Almoço num restaurante local.
À tarde iremos visitar Wat Long Khun, que pertenceu à família real e faremos um passeio nas aldeias Ban Xiengmene e Ban
Chan.
Jantar com danças tradicionais
9: Luang Prabang - Cruzeiro Rio Mekong. Voo Luang Prabang - Hanói (Vietname)
Depois do pequeno-almoço faremos o check-out e iremos visitar os templos Wat Sene e Wat Xiengthong representativos da
arquitetura clássica do Laos.
Iremos de seguida num cruzeiro no rio Mekong que nos dará uma visão panorâmica e tranquila das paisagens ribeirinhas deste
grande rio asiático. Visitaremos as misteriosas grutas Pak Ou com milhares de estátuas de Buda de várias formas e tamanhos,
deixadas ao longo dos séculos pelos peregrinos. No caminho iremos parar na aldeia de Ban Xanghai, onde se produz vinho de
arroz.
Daqui iremos diretamente para o aeroporto para embarcar com destino a Hanói (Vietname).
À chegada seremos transportados para o hotel.
Almoço e jantar em restaurante locais.
10: Hanói - Halong Bay - Hanói
Pequeno-almoço no hotel. Às 8h da manhã iremos para a baía de Halong Bay que é classificada pela UNESCO como património
mundial desde 1994 (a viagem demorará cerca de 3h).
Passaremos pelo delta do rio Vermelho, cujas aldeias rurais e verdejantes campos de cultivo se perdem na paisagem, repleta de
camponeses que trabalham arduamente nos arrozais.
À chegada embarcamos num cruzeiro para partir à descoberta desta magnifica baía, criada por milhares de rochas calcárias com
estranhas formas e grutas cársicas.
Um delicioso almoço será servido. Iremos fazer uma paragem na gruta Heaven Grotto.
Após 4 horas de cruzeiro, o barco levar-nos-á de volta para o porto.
Transporte de volta para Hanói. Pararemos em rota para visitar a aldeia Dong Trieu, conhecida pelo seu artesanato em cerâmica.
Jantar em restaurante local e noite em Hanói.
11: City tour em Hanói. Voo Hanoi - Danang. Ida para Hoi An
Pequeno-almoço e ida à praça Ba Dinh, a maior praça de Hanói onde têm lugar todos os acontecimentos musicais, políticos e
manifestações culturais. De seguida iremos visitar o complexo Ho Chi Minh e o pagode One-Pillar.
Da parte da tarde faremos um passeio de bicicleta pelo «Old Quarter» com paragem no templo Goc Son e em Sword Lake,
considerados o centro e a alma da cidade.
E seguimos para o aeroporto com destino a Danang.
À chegada teremos o guia à nossa espera no aeroporto e seguiremos para jantar.
Check-in no hotel em Hoi An.
12: City tour Hoi An
O dia será passado com o guia a explorar a cidade de Hoi An.
Iremos caminhar sobre a ponte japonesa com telhado em telha, visitaremos antigas casas-assembleias e casas tradicionais. Iremos
igualmente passear no mercado localizado junto ao rio Thu Bon.
Esta também é uma cidade maravilhosa para comprar lanternas, sedas, ou mandar fazer uma roupa por medida.
Tarde livre.
Almoço e jantar em restaurantes locais.
13: Hoi An - Hue
Cedo, a seguir ao pequeno-almoço, partiremos para explorar a antiga capital Hue (foi capital do Vietname até 1945). A caminho
paramos na cidade Danang para visitar o Museu Cham.

Chegaremos ao hotel por volta das 12h. Aqui visitaremos a cidade proibida, a cidadela Real, o portão Ngo Mon o palácio Thai
Hoa e o Museu Hue Royal.
Ao final da tarde poderemos interagir com o povo vietnamita na visita ao movimentado mercado Dong Ba.
14: Rio perfume. Voo Hue - Ho Chi Minh e voo para cidade de origem
Pequeno-almoço e caso os horários dos voos permitam, ida para o cais para um passeio de barco no Rio Perfume e visita ao
pagode de Thien Um e o mausoléu do rei Minh Mang, almoço num restaurante local e transporte para o aeroporto para voarmos
para Ho Chi Minh e para a cidade de origem.
15: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
01/09/2018 - € 2.050
Preço do Voo desde: € 1800,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual até 30/09/2017: € 510,00
Suplemento quarto individual 30/09/2017 - 15/12/2017: € 580,00

Notas
Nota 1: As informações contidas neste dossiê, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota 2: Vestuário
Visitar um país culturalmente diferente do nosso, pode-se tornar num desafio. Respeitar as crenças e costumes da população local,
minimizando o impacto provocado pelo visitante, deverá ser o objetivo.
Calções ou roupas justas não são apropriadas. Um certo cuidado com o vestuário, para não chamar a atenção, poderá ser mais
confortável tanto para o visitante como para os locais. Tente ser o mais discreto possível.
Nota 3: GMT/UTC +7 horas (Camboja, Laos e Vietname)
Nota 4: Eletricidade
Corrente elétrica: 127 V / 220 V
Frequência: 50 Hz
Nota 5: Para informações acerca do custo de vida: http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os transportes em veículo privado com ar-condicionado;
Transferes aeroportos-hotel-aeroporto (veja as condições particulares);
Alojamento em hotéis de 4* (quarto duplo);
Refeições de acordo com o itinerário;
Guia local de a falar inglês;
Visitas de acordo com o itinerário;
Carta de recomendação para entrada no Vietname;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais e voos nacionais;
Todos os extras pessoais (internet, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Visto de entrada: Vietname (65usd múltipla entrada), Camboja (30usd) e Laos (35usd);
Taxas de aeroporto;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
A lista de equipamento depende da época do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Cabeça:
• Chapéu-de-sol;
• Óculos de sol;
• «Buff» ou lenço multiusos;
Tronco:
• T-shirts;
• Forro polar ou agasalho;
• Impermeável leve e/ou corta-vento;
Pernas:
• Calças casual;
• Calças leves impermeáveis;
• Calções;
Pés:
• Sapatos/Ténis leves, confortáveis para caminhar;
• Sandálias;
• Meias casual;
Outro equipamento:
• Saco maleável/trolley maleável de 60 - 80 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco
maleável, que facilita o seu manuseamento e transporte;
• Roupas de viagem, leves e adaptadas às condições meteorológicas;
• Estojo de higiene**
• Sabonete de mãos anti-bacteriano;
• Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço);
• Pequeno cadeado para trancar o saco;
• Mochila de dia/20-30 Litros, nesta mochila deverá levar os objectos que poderá necessitar durante o dia, tais como, garrafa
de água, protector solar, impermeável, chapéu, etc.;
• Kit básico de primeiros-socorros;
• Máquina fotográfica;
• Roupas leves, adaptadas às condições meteorológicas.
Equipamento opcional:
Cinto para transportar dinheiro;
Pequeno estojo de costura;
**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; repelente de insectos (depende da altura do ano);

Contate-nos para mais informações acerca da lista de equipamento e condições meteorológicas.

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses da data de saída do ultimo país visitado.
Vistos:
• Camboja - 30 USD a tratar na entrada do país + 1 fotografia tipo passe
Para tratar do visto eletrónico do Camboja: https://www.evisa.gov.kh/
• Visto Laos, a tratar na entrada do país: 1 fotografia tipo passe e 35 USD APROX (SINGLE ENTRY) e a indicação do
nome e morada do alojamento da primeira noite.
• Vietname - 65 USD (múltipla entrada) Levar carta de recomendação (tratar pela Papa-léguas); visto a tratar pelo viajante
na entrada do país + 2 fotografias tipo passe
Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço eletrónico baseado na web, para o
ter disponível através desta via.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do último país visitado.
Vistos:
Camboja - 30 USD a tratar na entrada do país + 1 fotografia tipo passe OU tratar do visto pela internet - visto eletrónico do
Camboja: https://www.evisa.gov.kh/
Laos - 36 USD (depende da nacionalidade) a tratar na entrada do país + 1 fotografia tipo passe.
Vietname Multiple entry - 65 USD. Levar carta de recomendação (tratar pela Papa-léguas); visto a tratar pelo viajante na entrada
do país + 1 fotografia passe.
Refeições
As refeições serão servidas, sempre que possível, em restaurantes de gastronomia típica e frequentados pela população local,
garantindo assim, um contacto tão próximo quanto possível com a cultura gastronómica do país visitado. Tenha em linha de conta
que o standard pode não coincidir com aquele a que está habituado em Portugal.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
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