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Itinerari Previst

17/03 Barcelona - Hanoi
Sortida amb vol desde Barcelona amb destinació Hanoi. Nit a bord.

18/03 Hanoi
Arribada a l’aeroport de Hanoi. Trasllat a l’hotel i sopar en un restaurant local. Allotjament. 

-
 

19/03 Hanoi
Esmorzar a l’hotel i sortida per fer una visita panoràmica de la ciutat. Visitarem el Mauso

-

leu de Ho Chi Minh, un lloc de peregrinantge pels vientamites. També visitarem la pagoda 
i el museu de Ho Chi Minh, on podrem conèixer més a fons la història d’aquest president.
A continuació, visitarem el temple del Llac Hoan Kiem, considerat un dels més macos de 
Hanoi. La illa central del llac alberga el temple Ngoc Son. També visitarem altres temples 
de la ciutat com el Quan Tanh i el Temple de la Literatura (Van Mieu). Dinar en un restau

-

rant local i a continuació, visita orientativa a peu pel barri antic de Hanoi i també podrem 
veure un espectacle de titelles típic de la zona. Sopar i allotjament. 

20/03 Hanoi - Chua Hong - Hanoi
Esmorzar a l’hotel. Sortida per fer l’excursió a la Pagoda del Perfum (Chua Huong). Està 
situada a 60km al sud oest de Hanoi, entre dos grans camps d’arrós. Quan arribem, em-
barcarem en un vaixell per relaxarnos navegant unes hores pel riu Yen. Durant el camí, 
pararem a Den Trihn (Pagoda de la Representació). Tambñe visitarem els altres santuaris 
i temples que formen part de la Pagoda del Perfum, com per exemple, Thien Tru (La Pa-
goda que porta al cel), on desembarcarem. Seguirem la caminata cap a Huong Tich Chu, 
una de les pagodes més importants pels budistes Mahayana de Vietnam. Un cop al cim, 
gaudirem d’unes magnífiques vistes. Arribada a Hanoi a la tarda. Sopar i allotjament. 
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21/03 - Hanoi - Hoalu - Trangan - Vanlam - Hanoi
Esmorzar a l’hotel i trasllat al sud de Hanoi per visitar Hoa Lu, la capital del antic regne 

vietnamita, independent durant el segle X, anomenat Dai Co. Viet. Visitarem els temples 

dedicats als emperadors. Atravessant fantàstics paissatges, creuarem la zona de Trang An 

cap al poble de Van Lam, on visitarem la pagoda de Jade. A la tarda, passejarem en bar-

ca de rems al riu Ngo Dong, un espectacular paissatge format per muntanyes, pedres i 

camps d’arrós. Tornant cap a Hanoi, visitarem el temple Thai i caminarem entre els camps 

d’arrós. Sopar i allotjament.

22/03 - Hanoi - Halong
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la famosa badia de Halong. Pel camí, ens podrem delei-

tar amb els paissatges dels camps d’arrós, les granjes i el Delta del Riu Vermell. Un cop a 

la Badia de Halong, embarcarem al vaixell i dinarem a bord un menú a base de marisc i 

peix fresc. Al creuer per les illes de calcària que confornem l’arxipèlag, tindrem l’oportuni-

tat d’explorar les coves i nadar a les aigües del golf Tonkín. A la nit, soparem contemplant 

la posta de sol i després podrem gaudir d’un seguit d’activitats a bord. Allotjament a la 

Badia de Halong. 

23/03- Halong - Hanoi - Hue
Mentre prenem un café o un té després de llevar-nos navegarem per les coves dins de 

la Badia. Després, gaudirem d’un esmorzar Brunch a bord mentre el vaixell ens porta a 

port. Trasllat desde Halong fins a l’aeroport de Hanoi per agafar el vol a Hue. De camí a 

l’aeroport, pararem al poble de Dongky, famós pel seu treball de la fusta i la seva pagoda. 

Allotjament a Hue. 
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24/03 - Hue
Esmorzar a l’hotel i visita al Palau Imperial, des d’on els emperadors de la dinastía Ngu-
yen van gobernar Vietnam fins el 1945. Quan entrem pel pont de pedra, podrem veure el 
Palau de Thai Hoa, un lloc molt important on es celebraven les recepcions oficials i altres 
ceremònies de la cort. A continuació, visitarem el mercat de Dong Ba, el major centre co-
mercial de Thua Thien. És famós pels seus barrets cònics i està situat a la vora del riu del 
Perfum. Dinar en un restaurant local. Després de dinar farem un passeig en un vaixel “Dra-
gon Boat” i visitarem la Pagoda de Thien Mu. Visitarem també la tumba de Minh Mang, 
una de les més interessants a nivell arquitectònic. Sopar i allotjament

25/03 - Hue - Danang - Hoi An
Esmorzar a l’hotel i trasllat a Hoy an. De camí, visitarem les muntanyes de marbre. Durant 
segles s’hi han construit molts santuaris i temples tant a les vessants com en les seves co-
ves naturals. A continuació, farem una visita panoràmica de Danang, Rio Han i el seu mer-
cat. Dinarem en un restaurant local. Sopar i allotjament a Hoi An. 

26/03 - Hoi An - Myson - Hoi An
Després de l’esmorzar a l’hotel ens traslladarem a Myson. Ubicada a 40km de Hoi An, es 
l’antiga capital de la civilització Cham que va gobernar el centre de Vietnam del S. II al S. 
XIII. Dinarem en un restaurant local i després tornarem a Hoian. Visitarem el barri antic, el 
museu d’història, el Saló de l’Assamblea de la Comunitat Xinesa, el Pont Japonés cobert 
i l’antiga casa històrica. Seguidament, farem un passeig pel mercat. Sopar i allotjament a 
Hoi An.

27/03 - Ho Ian - Hochiminh
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport de Da Nang per agafar el vol fins a Saigon. Arribada 
i dinar en un restaurant local. A continuació, excursió a la ciutat de Ho Chi Minh i visita al 
Palau de la Reunificació. Visitarem també la Casa de l’Ópera, el Museu de Guerra i el mer-
cat de Ben Thanh. Sopar i allotjament a Saigon. 

28/03 - Hochiminh - Siem Riep
Esmorzar a l’hotel i matí lliure. Després del dinar en un restaurant local, trasllat a l’aeroport 
per agafar el vol a Siem Riep. Arribada i trasllat a l’hotel. 
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29/03 - Siem Riep
Esmorzar a l’hotel. Sortida per visitar Angkor Wat, un temple dedicat als deus hindús, cons-

truït a l’època de rei Suryavarman II. Dinarem en un restaurant local i a la tarda visitarem 

l’antiga capital d’Angkor Thom. Sopar i allotjament a l’hotel. 

30/03 - Siem Riep
Esmorzar a l’hotel i visita de diferents temples com: Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay 

Kdei, Ta Prhom, etc. 

31/03 - Siem Riep - Singapur
Esmorzar a l’hotel i temps lliure fins a l’hora indicada pel trasllat a l’aeroport de Siem Riep 

per agafar el vol amb destinació Singapur. Arribada i trasllat a l’hotel. 

01/04 - Singapur - Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita dels barris índi, xinès i colonial. Resta del dia lliure fins a 

l’hora indicafa pel trasllat a l’aeroport de Singapur per agafar el vol amb destinació Barce-

lona. Nit a bord

02/04 - Barcelona
Arribada a Barcelona i trasllat a Andorra amb autobús privat. 
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Allotjaments

5

Indochina Sails (Huong Hai Co.)

Vaixell Dragó - Bahía de Halong

HALONG

Estada d’1 nit en règim 

de sopar, allotjament i 

esmorzar

Imperial Hotel Hue 5*

08 Hung Vuong, tp. 

Hue Thien Hue, Vietnam

+84 54 3882 222

HUE

Estada de dos nit en 

règim d’allotjament i 

esmorzar

Nikko Hanoi Hotel 5*

84 Tran Nhan Tong, Hai Ba Trung, 

Hanoi -Vietnam

+84 4 3822 3535

HANOI

Estada de 4 nits en règim 

d’allotjament i esmorzar



Hotel Royal Hoi An 5*

39 Street Ward, Dao Duy

Tu Cam Pho tp. Hoi An 

051000 Vietnam

+84 510 3950 777

HOIAN

Estada de 2 nits en 

règim d’allotjament i 

esmorzar

Allotjaments

Pullman Saigon Centre 5*

148 Tran Hung Dao Boulevard District 1

Ho Chi Minh, 070000 Vietnam

+84 8 3838 8686

SAIGON

Estada d’1 nit en règim 

d’allotjament i esmorzar

6

Park Hyatt Hotel 

Sivutha Boulevard, Siem Riep

Camboya

+855 63 211 234

SIEM RIEP

Estada de 3 nits en règim 

d’allotjament i esmorzar



Allotjaments

Swisotel Stamford 5*

2 Stamford Road 

Singapore 178882

Tel: +65 6338 8585

Singapur

Estada d’una nit en règim 

d’allotjament i desdejuni. 
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Tarifes

Preu per persona en habitació doble 
Suplement habitació individual
Taxes aproximades
Assegurança de viatge

3.995€
1.295€
  490€
    85€

El preu inclou

- Trasllats Andorra – Aeroport Barcelona – Andorra
- Vols internacionals Barcelona – Hanoi/ Siemp Riemp - Singapur/ Singapur - Barcelona
- Vols interns: Hanoi - Hue/ DeDanang - Hochimin/ Hochimin - Siem Riep/ Siem Riep - Singapur
- Asistencia a inmigració, recollida de maletes i aduana a l’arribada i sortida
- Trasllats aeroport – hotel – aeroport
- Transport en minibus privat per excursions i visites.
- Allotjament als hotels indicats
- Emorzars, dinars i sopars segons itinerari
- Guía de parla espanyola en totes les visites
- Entrades als altres llocs d’interès segons itinerari
- Totes les excursions segons itinerari
- Documentació i bossa de viatge
- 1 acompanyant de la propia agència

El preu no inclou

- Taxes aèries
- Assegurança d’assistència i anul·lació de viatge
- Taxes de visat d’entrada al país
- Begudes
- Propines i extres personals
- Qualsevol concepte no especificat en l’apartat anterior
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Despeses d’anul·lació

- Fins el 10/01: Sense despeses
- Del 10/01 al 10/02: 10% del total del viatge
- Del 11/02 al 24/02: 15% del total del viatge
- Del 25/02 al 09/03: 25% del total del viatge
- Del 10/03 al 16/03: 50% del total del viatge
- Del 16/03 al 18/03: 80% del total del viatge

En tots els casos, degut a que el vol està subjecte a condicions especials de contractació, l’import
del bitllet es cobrarà íntergrament a més a més de les despeses d’anul·lació. 

Inscripcions �ns el 10 DE GENER DE 2017

Dipòsit requerit al moment de la reserva: 400€


