Voucher de Viagem ao Vietnã
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 1.079

+9x de R$ 280
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia. O preço não inclui o imposto brasileiro que deverá ser acrescido ao valor
total do pacote.
O Vietnã é um belo país com uma mistura de agitação urbana e paisagens rurais. Hanói é a fascinante capital do Vietnã, conhecida por sua
próspera cena de arte contemporânea e arquitetura francesa, com muitos prédios coloniais espalhados pela cidade. Explore a Baía de Halong –
um dos locais do Patrimônio Mundial, passando uma noite em cruzeiro. Já em Danang, uma cidade dinâmica no centro do Vietnã, você será
levado para Hoian. Aqui poderá aproveitar suas 03 noites de acomodação para desfrutar das extensas instalações do hotel ou explorar tudo o
que este lugar tem a oferecer.

Paises: Vietnã
Cidades: Halong - Hanoi - Hoi An
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De Fevereiro de 2021 a 22 de Dezembro de 2022

Inclui
Acomodação com café da manhã diário em hotéis mencionados ou similares;
2 dias/ 1 noite na Indochine Lan Ha cruise (cabine privada, cruzeiro regular);
Serviço de transfer regular em veículo com ar condicionado;
Taxas de entrada, taxas dos barcos onde aplicáveis;
Refeições conforme programa, pre-confirmadas em restaurantes locais baseado em comida local;
Guia de língua Inglês/ Espanhol para os traslados artp/htl/arpt;
Água durante os traslados (duas garrafas/por pessoa/por dia).

Roteiro
1° DIA: HANOI
Na chegada ao aeroporto internacional Noi Bai, encontro com o guia e motorista, traslado ao hotel e check in. Resto do dia livre para explorar a
cidade por conta própria. Acomodação: La Sinfonia Del Rey Hotel & Spa in Hanoi.
2° DIA: HANOI
Café da manhã. Dia livre na cidade.
Acomodação: La Sinfonia Del Rey Hotel & Spa in Hanoi.
3° DIA: HANOI - HALONG
Café da manhã no hotel. As 08:30, traslado regular para o pier de Tuan Chau e chegada no pier por volta das 11:30.
Às 12h15: você será transferido em lancha / barco do Pier Tuan Chau da Indochina Sails para o Indochine Cruise - desfrute de uma bebida de
boas-vindas, ouça as instruções do cruzeiro e as instruções de segurança.
Das 13h15 às 14h: Os passageiros desfrutam do Buffet Internacional de Almoço. O serviço de massagens está disponível após o almoço e
durante todo o cruzeiro. Reserve com antecedência com o gerente do cruzeiro.
Das 14:45 as 16:30: Chegamos a uma área tranquila da Baía de Lan Ha. Os passageiros fazem o traslado rápido em uma lancha na Ilha Cat Ba
e faremos uma curta excursão à vila Viet Hai, onde daremos um passeio ao redor do enclave idílico e veremos as casas fabulosamente rústicas
dos habitantes locais. Em seguida, pegamos nossas bicicletas ou carro elétrico pelos caminhos da vila e nos dirigimos para algumas das

exuberantes áreas verdes pelas quais a Ilha Cat Ba é conhecida.
As 17:30 Partida e navegação para ancorar durante a noite.
Das 18h30 as 19h00 Participe da demonstração de culinária liderada pelo nosso chef principal. Durante a aula, o chef mostrou aos convidados
como decoramos e preparamos alguns pratos tradicionais vietnamitas.
As 19:30 O jantar do menu fixo é servido.
As 20:45 Atividades noturnas. Jogos de tabuleiro como cartas ou Parcheesi estão disponíveis, bem como serviço de massagem (serviço de
massagem disponível durante todo o cruzeiro). Além disso, todos podem tentar a sorte na pesca de lula no barco com a ajuda da tripulação.
As 22:00 Fim do programa para o dia 1.
Acomodação: Indochine Cruise on Halong Bay
4° DIA: HALONG – HANOI – DANANG/HOI AN
As 06:30 Café, chá e bolos servidos na sala de jantar.
As 06:45 Aproveite a aula de Tai Chi no deck.
Das 07:15 as 08:30 A tripulação leva os passageiros para visitar a gruta Dark and Bright (também conhecida como Bat Cave), não só conhecida
pela impressionante estrutura de calcário em cada curva, mas também pelo interessante habitat natural. A melhor maneira de explorar esta
caverna é fazer um passeio de caiaque ou sampana de bambu pelos habitantes locais através do túnel, então você passará a maior parte do
tempo relaxando e aproveitando o lugar tranquilo e natural (este é o patrimônio da UNESCO e também a área de reserva natural de Cat Parque
Nacional Ba).
As 09:00 Retorno ao cruzeiro Indochine. Os hóspedes terão 30 minutos para se refrescar e terminar de fazer as malas. Por favor, pegue todos
os seus pertences nas cabines e deixe bagagem pesada fora das cabines.
As 09:30 Desfrute do buffet de brunch na sala de jantar, composto por pratos vietnamitas e internacionais. As contas são pagas após o brunch.
Nós nos aproximamos do porto enquanto navegamos, dando a você a oportunidade de absorver o que resta da atmosfera mágica de Lan Ha do
deck.
As 11h15min: Chegada no Pier Indochina Sails no Porto Tuan Chau. Esteja ciente de que o itinerário está sempre sujeito a alterações devido às
condições climáticas prevalecentes ou alterações nos regulamentos por órgãos governamentais. Traslado de volta para Hanói em limusine
compartilhada. Em seguida, traslado ao aeroporto para voo com destino a Danang. Na chegada, encontro com o representante local e traslado
ao resort de praia para check in.
Acomodação: New World Hoiana Hotel in Hoi An.
5° DIA: HO IAN BEACH
Café da manhã e dia livre para aproveitar as instalações do hotel ou passar um dia na praia.
Acomodação: New World Hoiana Hotel in Hoi An.

6° DIA: HO IAN BEACH
Café da manhã e dia livre para aproveitar as instalações do hotel ou passar um dia na praia.
Acomodação: New World Hoiana Hotel in Hoi An.
7° DIA: HOI AN - DANANG
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

Hospedagens
Nome: La Sinfonia Del Rey Hotel & Spa in Hanoi | Cidade: Hanoi - 5 Estrelas
Nome: Indochine Cruise on Halong Bay | Cidade: Halong Bay - 5 Estrelas
Nome: New World Hoiana Hotel in Hoi An | Cidade: Hoi An - 5 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas diárias de 22 de Fevereiro de 2021 à 22 de Dezembro de 2022.
A partir de USD 648 + impostos (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.078 + impostos (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
Promoção válida para compras desde Fevereiro até 28 de Abril, 2021.
Validade do voucher: até 22 de Dezembro de 2022.
Os resgates do voucher devem ser feitos (pelo menos) 30 dias antes da data de chegada.
O preço mencionado é por pessoa em quarto duplo/twin. O viajante individual deve esperar cobrir um custo adicional de 430 USD +
impostos por pessoa, por viagem para ocupação individual, a pagar no momento da reserva.
O pagamento total é necessário após a compra. Nem reembolso nem cancelamento são permitidos. Dependendo da situação da

pandemia Covid-19, os vouchers de viagem podem ser resgatados após a validade e sujeitos a cobrança adicional (se houver).
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