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PROGRAMA DEL VIATGE 
 

 

Divendres  6 de juliol 2018  PUNT D’ ORIGEN - BARCELONA – SINGAPUR - HANOI 

Sortida d’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap a l'aeroport de Barcelona. Tràmits de facturació i embarcament 

amb Singapore  Airlines amb destinació Hanoi, via Singapur. Nit a bord. 

 

Dissabte 7 de juliol 2018        HANOI         

Arribada a Hanoi a mig matí,  i trasllat a l'hotel. Dinar.A la tarda, després de reposar del llarg viatge, farem un 

tour en un "tricicle" tradicional vietnamita pels misteriosos carrers de la ciutat. Després assistirem a l'espectacle 

de titelles al mític Teatre de Thang Long i soparem en un restaurant local per donar la benvinguda al grup. 

Retorn a l'hotel. Allotjament. 

 

Diumenge 8 de juliol 2018              HANOI      

Esmorzar. Tour de dia complet per la ciutat de Hanoi. Visitarem la Pagoda d'un 

Pilar, amb la seva forma de flor de lotus, el Mausoleu i la Residència d'Ho Chi 

Minh. Desprès visita de Van Mieu o Temple de la Literatura (considerat la 

primera Universitat de Vietnam i fundada al segle X). Dinar a un restaurant local. 

A la tarda visitarem la Presó de Hoa Lo, coneguda per haver estat lloc de càstig 

per a presos durant la Guerra. Després anirem al Museu d'Etnologia per 

conèixer més sobre la història i les 54 ètnies del país. Sopar a un restaurant 

local. Després assistirem a l'espectacle de titelles al mític Teatre de Thang Long 

Allotjament. 

 

 

Dilluns 9 de juliol 2018             HANOI – BADIA DE HALONG     

Esmorzar a l'hotel i trasllat a la Badia de Halong en un viatge de 160 km i d'una durada de 3 hores i mitja. Un 

recorregut amb magnífics paisatges i vistes dels camps d'arròs. 

Arribarem al moll cap al migdia i ens embarcarem al nostre jonc 

(barca tradicional) per gaudir d'un creuer. Ens rebran amb un deliciós 

dinar de marisc a bord. A la tarda, anirem a la zona de platja de Titov, 

on es podran realitzar activitats esportives i aquàtiques, relaxar-se a la 

platja, o pujar a dalt d'un mirador amb vistes  boniques sobre la badia. 

De retorn al vaixell, a la tarda, gaudirem d'una classe de  cuina 

vietnamita per part d'un dels xefs del vaixell,  i degustarem els plats 

preparats. Serviran el sopar a bord i els que ho desitgin podran gaudir 

de l'agradable brisa marina de l'exterior mentre tracten de pescar alguns calamars. Nit a bord del jonc. 

 

Dimarts 10 de juliol 2018               BADIA DE HALONG – HANOI – HOI AN             

Esmorzar al jonc a base de te i pastes abans de començar una magnífica classe de Tai Chi a la coberta. Després 

visitarem la famosa Cova de la Sorpresa, una de les més boniques de la Badia de Halong. Tornarem a bord per 

prendre el brunch i recupera energies. Cap el migdia ens traslladarem al moll de Halong on agafarem el vehicle 

que ens portarà a l’ aeroport.  Vol domèstic cap a Da Nang. Arribada a Da Nang i trasllat a l'hotel a Hoi An. Sopar 

i allotjament. 

 

Dimecres 11 de juliol 2018  HOI AN – MY SON – HOI AN     

 

Pensió Completa. Visita de la ciutat de Hoi An, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO el 1999, farem la visita a peu de la ciutat. Visitarem el Pont Pagoda Japonès, la 

pagoda quadrada dedicada a Cac De i Tran Vu, des figures llegendàries; la Pagoda de Phuc 

Kien, construïda a mitjans del s.XVII la casa Tan Ky. Sopar i allotjament a l'hotel. 
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Dijous 12 de juliol 2018   HOI AN - HUE                                                   

Esmorzar a l'hotel. Al matí sortida per la carretera panoràmica de la costa fins a Hue, uns 130 km al sud de Hoi 

An. Pel camí veurem les Muntanyes de Marbre, complex de 5 formacions rocoses al costat del mar, un lloc de 

gran importància espiritual i religiosa. La nostra segona parada serà al Pas dels Núvols (Pas de Hai Van) abans 

d'arribar a Hue . Dinar en restaurant local. Seguidament farem una passejada en vaixell pel riu Perfum per visitar 

la pagoda Thien Mu. Si el temps ho permet, visitarem el bulliciós mercat de Dong Ba. Sopar i allotjament a 

l'hotel. 

 

Divendres  13 de juliol 2018 HUE -  HO CHI MINH (Saigón)       

Continuem el nostre viatge visitant la ciutat Imperial de Hue, que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat 

per la Unesco l'any 1993. Es va establir com la capital de l'imperi i es va construir una ciutat emmurallada a 

semblança de la Ciutat Prohibida de Peking. Dinar en un restaurant local. 

A la tarda visitarem la Tomba de l'Emperador Tu Duc de la dinastia dels Nguyen. Es troba dins d'un bosc de pins, 

a 8 km de Hue i és la tomba millor preservada d'aquells monarques. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per 

sortir a la ciutat d'Ho Chi Minh (Saigón).Arribada, sopar i allotjament a l'hotel. 

 

Dissabte 14 de juliol 2018  HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH    

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a My Tho. Visitarem les planúries inundades del delta del riu Mekong, 

anomenada “serp mística d eles 9 cues”. En vietnamita, el riu Cuu Long significa “ el riu del 9 dragons” en 

referència a la quantitat de desembocadures que el riu en el mar.  Aquesta zona es on es produeix la meitat de l’ 

arròs del país i també hi ha molts arbres fruiters i piscifactories. Farem una passejada amb llanxa pel riu Mekong 

on podrem veure les cases flotants i les diferents activitats que es fan en el riu. Dinar en un restaurant de la 

zona. Pararem en una casa local on gaudirem de fruites tropicals, te i vi de mel i escoltarem música tradicional 

vietnamita. Retorn a Saigon. Sopar i dormir.  

 

Diumenge 15 de juliol 2018                            HO CHI MINH (SAIGON    

___________________________________________________________________________________________                                                                             

Pensió Completa. Al matí farem la visita a la ciutat. Visitarem l’ antic Palau Presidencial, el Museu històric de la 

Guerra, la Catedral de Notre Dame, l’ Antiga oficina de Correus i la zona del Mercat de Benh Thanh. La resta de 

la tarda serà lliure.                

 

Dilluns 16 de juliol 2018  SAIGON - SIEM REAP – ANGKOR WAT 

Esmorzar i temps lliure fins a l’ hora del trasllat a l’ aeroport per agafar el vol a Siem Reap. Arribada, tràmits de 

visat i benvinguda per part del guia que els portarà a l'hotel. Dinar i trasllat al temple més important de Siem 

Reap: Angkor Wat, la joia arquitectònica de l'Imperi Khmer. Si el clima ho permet podrem gaudir d'una 

magnífica posta de sol. Sopar en restaurant local. Allotjament. 

 

Dimarts 17 de juliol 2018    SIEM REAP   

Esmorzar a l'hotel. Al matí, visita del temple Banteay Srei, conegut com la Ciutadella de les dones i datat del 

segle X. Està construït en gres vermell i dedicat a la deessa hindú Shiva i es diu que 

és el més bonic de tots; a continuació ens desplaçarem no molt lluny per fer la visita 

del Temple Banteay Samre, que conté uns relleus ben conservats que representen 

escenes de llegendes Vishnu i Krishna. Es coneix també com el petit Angkor Wat, ja 

que va ser construït en la mateixa època. A la tarda, visitarem la porta Sud d'Angkor, 

Ta Phrom, conegut com Tomb Raider, Banteay Kdei, Ta Kaeo, Thommanom i Chau 

Svay Thevoda, tots ells de gran bellesa arquitectònica. 

Retorn a l'hotel. Sopar en restaurant local amb xou de dansa Apsara. Allotjament. 

 

 

Dimecres 18 de juliol 2018    SIEM REAP – SINGAPUR      

Visita de la ciutat d'Angkor Thom al matí, que alberga més de 100 temples dels quals visitarem els més 

rellevants: el Temple de Bayon, la Terrassa del Rei Leprós, Baphuon, la Terrassa de l'Elefant, les Phimeanakas i 
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les 12 torres idèntiques de Prasat Suor Prat. Dinar en restaurant local. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per 

sortir en vol regular amb destinació Singapur. Vol a Barcelona. Nit a bord. 

 

Dijous 19 de  juliol 2018    ARRIBADA A BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN  

Arribada a Barcelona i trasllat amb autocar al punt d`origen. FI DEL VIATGE. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  3.660 Euros 

 

El preu INCLOU: Trasllats al aeroport de Barcelona d’ anada i tornada des de els punts esmentats en el 

programa. Bitllet aeri línia regular Barcelona – Hanoi i Siem Reap – Barcelona amb connexió. Bitllet aeri vols 

domèstics Hanoi – Saigón, Hue - Saigon i  Saigón – Siem Reap. 10 nits d'allotjament en hotels de 1ra Categoria. 

01 nit d'allotjament a bord d’un jonc a la badia Ha Long (habitació luxe). Visites com s'indica en l'itinerari. Pensió 

completa segons itinerari. Guia de parla castellana durant tot el recorregut. Guia acompanyant de l’ agència de 

viatges. Assegurança de viatge i cancel·lació. Taxes aèries (415 Euros) 

 

El preu NO INCLOU: Begudes en els àpats. Propines, maleters. 

Visats (Cambodja: 30 dòlars a pagar en destí. Vietnam: no necessari per ciutadans espanyols) 

 

 

Suplement per habitació individual  : 560 Euros            

 

 

• Visat Vietnam: No es necessari per ciutadans espanyols 

• Visat Cambodja: es tramita a l'arribada al país. Cal 2 fotografies i passaport amb validesa 

mínima de 6 mesos respecte a la data de tornada. Preu 30 dòlars per persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


