VIAGENS / NORTE

Lazer e Tempos Livres
12 a 23 de novembro de 2017

Programa

VIETNAME

1º Dia – 12 NOV – PORTO / LISBOA / HANÓI
Comparência em hora a indicar nos aeroportos de Lisboa e Porto, respetivamente, onde deve comparecer 120 minutos antes
da p
partida. Assistência nas formalidades de embarque
q ep
partida em voo com destino a Hanói,, via Istambul. Refeições
ç
e noite a
bordo.
K1756 12NOV LIS – IST
HK15 11:30  19:25
K1450 12NOV OPO – IST
HK10 12:40  20:20
K 166

13NOV IST – HAN

HK15 02:35  16:05

2º Dia – 13 NOV – HANÓI
Chegada pelas 16h00, formalidades aduaneiras, apresentação da carta de convite oficial e pagamento local do visto de entrada
(25usd), recolha de bagagem e assistência por guia que nos irá acompanhar durante toda a viagem. Transfer ao hotel e checkin. Jantar de boas-vindas em restaurante local e alojamento.

3º Dia – 14 NOV – HANÓI
Pequeno-almoço. Visita de Hanói. Atualmente esta é a capital do Vietname, a única cidade asiática com avenidas com árvores,
arquitetura
it t
colonial
l i l francesa,
f
l
lagos
e templos
t
l orientais.
i t i Conhecerá
C h
á o Mausoléu
M
lé de
d Ho
H Chi Minh
Mi h (visita
( i it exterior),
t i ) a casa de
d Ho
H
Chi Minh, o Palácio do Governador (visita exterior), o Pagode do Pilar Único e o Templo da Literatura, a primeira universidade
do país fundada em 1070. Almoço em restaurante local. De tarde, saída para um passeio de ciclo pelo bairro antigo, visita da
prisão-museu Hoa La, mais conhecida como o “Hilton” pelas centenas de prisioneiros americanos que estiveram encarcerados
entre 1954 a 1973. Continuamos com visita do templo Ngoc Son, no meio do lago Hoan Kiem ou lago da Espada Restituída.
Assistiremos a um espetáculo tradicional de marionetas sobre a água. Jantar em restaurante local e alojamento.

4º Dia – 15 NOV – HANÓI / HALONG
Pequeno-almoço. Partimos em direção a Halong Bay (165 km, 3 horas e meia de viagem), atravessando terras banhadas de
água com arrozais e uma paisagem realmente fantástica. Chegada a Halong, onde se localiza a baía do mesmo nome, que é
Património da Humanidade pela UNESCO, um dos recantos mais bonitos do Vietname. Embarque num cruzeiro pela baía com
almoço de marisco a bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas de formas características e cobertas de
vegetação: Ilha Dong, Ilha Gachoi, Ilha Hoa Cuong, entre outras. Jantar e alojamento a bordo.

5º Dia – 16 NOV – HALONG / HANÓI / DANANG / HOI AN
Pequeno-almoço. Desembarque e novo embarque num pequeno barco de bambu a remos. Navegação até a uma aldeia
flutuante de pescadores locais, onde poderemos conhecer o seu particular estilo de vida e visitar a famosa gruta Luon.
Regresso ao barco para desfrutar de um “brunch” enquanto nos dirigimos ao cais. Desembarque e transfer de regresso a
Hanói. No caminho, visita do Pagode budista Con Son, construído em homenagem a Nguyen Trai, importante político venerado
pelo povo e considerado herói nacional. Chegada e transfer para o aeroporto de Hanói para embarque em voo com destino a
Danang. Chegada e continuação para Hoi An (a 30 minutos de viagem). Jantar e alojamento.

6º Dia – 17 NOV – HOI AN
Pequeno-almoço. Visita da cidade, importante porto comercial asiático dos séculos XVII e XVIII e cuja arquitetura e estilo de
vida descontraído se conservam na atualidade. Passeio pelo centro antigo da cidade para visitar as tradicionais casas dos
comerciantes, a ponte coberta japonesa com mais de 400 anos de antiguidade, o Museu de história da cidade “Sa Huynh”.
Almoço em restaurante local. Tarde livre para desfrutar da praia, passear pelo colorido mercado ou realizar compras. Jantar em
restaurante local. Alojamento.

7º Dia – 18 NOV – HOI AN
7
Estadia em regime de pensão completa no hotel – dia livre para praia –. De tarde, para quem o desejar, possibilidade de
transporte para tempo livre na cidade de Hoi An.

8º Dia – 19 NOV – HOI AN / HUE
Pequeno-almoço. Saída em direção à antiga capital imperial do Vietname, Hue, passando pela Hai Van (mar de nuvens) e pela
pitoresca praia de Lang Co, com breve paragem para fotos. Chegada e almoço em restaurante local. Pela tarde, visita dos
túmulos de Minh Mang e Khai Dinh, que parece, à primeira vista, uma despropositada construção de cimento; o seu interesse
está na mistura dos estilos europeu e vietnamita e no uso de fragmentos de cerâmica e vidro para decoração. Chegada ao
hotel. Jantar especial no restaurante Ancient Hue com o menu Royal. Alojamento.

9º Dia – 20 NOV – HUE / HO CHI MINH (SAIGÃO)
Pequeno-almoço. Pela manhã, passeio de barco pelo romântico Rio Perfume. Visita do Pagode-mosteiro Thien Um, base da
paz. Seguimos com a visita da Cidadela Imperial, de onde a Dinastia Nguyen governou de 1802 a 1945. Aí descobriremos as
ruínas dos seus palácios e o Museu Imperial. Almoço em restaurante local. Transfer ao aeroporto para partida em voo com
destino a Ho Chi
C Minh. Chegada.
C
Transporte ao hotel para jantar e alojamento.

10º Dia – 21 NOV – HO CHI MINH / DELTA DO MEKONG
Pequeno-almoço. Partida para o espetacular Delta Mekong, a cerca de 2 horas de viagem de Ho Chi Minh. Em Ben Tre,
embarque num cruzeiro, através dos estreitos canais e densa vegetação, até ao coração do delta. Um mundo completamente
diferente onde a vida se desenrola ao longo do rio. Durante o dia terá a oportunidade de experimentar vários produtos locais,
incluindo alguns frutos exóticos plantados nos pomares do Delta, o vinho de arroz caseiro, mel e doces de coco produzidos
numa fábrica familiar. Regresso à margem para um passeio em “Xe Loi”, uma carruagem puxada a cavalos e embarque num
típico barco a remos. Almoço em restaurante local. Regresso a Ho Chi Minh para jantar e alojamento.

11º / 12º Dia – 22/23 NOV – HO CHI MINH – LISBOA / PORTO
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando pelo centro, visita ao Museu da Guerra, vendo a praça de “La
Commune de Paris”, a Catedral desenhada em França e erguida por um engenheiro, o Sr. Bougar, o Posto dos Correios de
estilo colonial que inclui uma estrutura de ferro desenhada por um discípulo de Gustave Eiffel e a Ópera. Almoço em
restaurante local. Tempo livre até ao transfer ao aeroporto para partida pelas 21h00 em voo de regresso à sua cidade de
origem, via Istambul. Noite e refeições a bordo. Chegada no 12º dia.
22NOV SGN – IST

HK10

21:10  05:20

TK1755 23NOV IST – LIS
TK1449 23NOV IST – OPO

HK15
HK10

08:35  10:35
09:55  11:45

TK 166

Lazer e Tempos Livres

Custos

VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2): €2.380,00;

Q.S. (x1) Suplemento: €490,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2): €2.480,00;

Q.S. (x1) Suplemento: €490,00.

Taxas de aeroporto: Passíveis de alteração até 20 dias antes da partida (a reconfirmar no momento da emissão).

Os preços incluem:














Voos base ida e volta em classe económica TK nos voos intercontinentais e VN nos voos internos – Taxas de aeroporto e
combustíveis incluídas;
Receção no aeroporto;
Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
E t di conforme
Estadia
f
programa em quarto
t duplo
d l alojamento
l j
t e pequeno-almoço
l
b ff t em hotéis
buffet
h téi e categoria
t
i conforme
f
mencionados
i
d ou
similares;
Guia acompanhante durante toda a viagem de língua espanhola;
Todas as visitas com guia local e entradas, conforme mencionadas no programa como incluídas;
Pré visto de entrada no Vietname e assistência para tratamento do visto no Vietname;
1 Garrafa de água por pessoa e dia de visita;
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que
juntamos em anexo;
Assistência nas formalidades de check-in no dia da partida por Delegado Flash Viagens;
Assistência nas formalidades de check-in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista;
Assistência telefónica 24 horas;
ç
gerais conforme p
g
programação
g
ç V. Tempo
p Grandes Viagens.
g
Condições

Exclui:
• Refeições não mencionadas;
• Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
• Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído;
• Extras de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Possíveis alterações de taxas e variações cambiais das divisas USD-EUR;
• Visto no Vietname: pago localmente 25USD sendo necessário levar uma foto tipo passe por cada pessoa.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.
viagem

O débito será efetuado em 5 prestações nos dias 25SET, 25OUT, 24NOV, 22DEZ e 25JAN 2018.
Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa de Reserva, para além de
eventuais despesas que nos venham a ser imputadas pela Agência.

Diversos

Inscrições reabertas até 15 de setembro de 2017.
A 18 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Clube

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Lazer e Tempos Livres

FICHA DE INSCRIÇÃO
Ç

