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19 maig     BARCELONA – ISTANBUL - HANOI   
 

Trasllat  de Badalona  o Mataró a l’aeroport 
 
Presentació a l'aeroport de Barcelona, terminal 1, taulells de Turkish Airlines,  
a les  16:55h per sortir a les 18:55h destinació Hanoi, via Istanbul. 

 
 

Nit a bord.  
 
BARCELONA-ISTAMBUL TK-1856 18.55  23.20 
ISTAMBUL-HANOI  TK-166  02..15  16.20   

 
20 maig     HANOI   
 
Arribada a Hanoi a les 16.20h, tràmits d’immigració i assistència amb guia de 
parla hispana. 

 
 

Trasllat al centre de Hanoi, capital del país amb milers d’anys d’història, ciutat 
de llacs, avingudes i parcs. posseeix una elegància com cap altra ciutat a 
Àsia. El seu atractiu no solament resideix en les seves fines mansions 
colonials, sinó també al barri antic i els seus comerços, on el visitant es 
delecta amb la visió d'una ciutat veritablement oriental.   

 
 

Sopar i allotjament a l’ hotel HILTON GARDEN INN  
 
21 maig     HANOI   

 
 

Desdejuni a l'hotel i sortida per visitar els llocs històrics més famosos de la 
ciutat de Hanoi:El Mausoleu d'Ho Chi Minh (per fora),,”la casa sobre pilotes”, 
la Pagoda d'un sol Pilar. Continuarem la visita en el Temple de la Literatura  

 
  Dinar en un restaurant i a continuació, ens traslladem a la presó-museu  
  Hoa Lo, més coneguda com “El Hilton” pels milers de presoners americans que 
  van estar empresonats del 65 al 93. Continuem amb un passeig pel Barri Antic, 
  visitarem el Temple de Ngoc Son situat en llac Hoan Kiem; passeig a peu 
  d'orientació pel centre de la ciutat.  
  A última hora de la tarda, assistirem a un Espectacle de Teatre de les    
  marionetes en l'aigua, un remarcable    espectacle artístic particular de Vietnam. 
 
 
  Temps lliure per realitzar compres o per fer un recorregut a peu per poder 
  fotografiar el barri antic de la ciutat. 
 
 
  Sopar i allotjament a l'hotel. HILTON GARDEN INN 
 
22 maig     HANOI - HA LONG   

 
 

Desdejuni i sortida per carretera cap a la Badia de Halong en un trajecte a 
través de les riques terres agrícoles del delta del riu Rojo i el paisatge de 
camps d'arròs, búfalos d'aigua, exemple de la vida rural i tradicional de 
Vietnam. 

 
 

Arribada a Halong. Embarcarem per a un creuer per la badia, navegant entre 
illots coberts de vegetació: Illa Dong, Illa Gachoi, Illa Hoa Cuong…. 

 
 

Dinar a bord. Pararem a visitar una de les coves més boniques dins milers 
illes. 

 
Sopar i allotjament a bord del JUNCO BHAYA 



 

23 maig    HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN  

Als qui els hi agradi matinar, podran participar en 
la demostració de Taichi en el pont superior. Se servirà després un esplèndid 
brunch i tot això continuant amb la navegació a través de les miríades d'illes i 
illots i visitant els més importants. Sobre les 10h30-11h00 desembarc i retorn 
per carretera Hanoi.  Dinar 

 
   
  Trasllat a l'aeroport de Hanoi per prendre vol amb destinació Danang 
.  
  Arribada a l'aeroport de Danang,i trasllat directe a l'hotel de Hoi An.  

 
Sopar i allotjament a l'hote HOI AN . 
 
 
 
24 maig     HOI AN   

 
 

Desdejuni a l'hotel i sortida per  la visita de la ciutat de Hoi An, un important port 
comercial d'Àsia als segles XVII i XVIII l'arquitectura dels quals i relaxat estil de 
vida ha canviat poc en els últims anys. 

 
 

Passeig pel centre de la ciutat antiga per visitar les tradicionals llars dels 
comerciants, el Pont japonès cobert de més de 400 anys d'antiguitat, el temple 
xinès Phuc Kien, una casa antiga d'arquitectura tradicional i el Museu d'història 
de la ciutat “Sa Huynh”. 

 
 

Dinar en un restaurant local i tarda lliure per passejar pel colorit mercat del 
centre o realitzar compres. 

 
 

Sopar i allotjament a l'hotel.HOI AN  
 

 
25 maig     HOI AN – DANANG - HUE  

Desdejuni a l'hotel i trasllat per carretera a Hue, 
A l’ arribada, dinar en un restaurant. 

 
Llavors, comencem la visita del remarcable llegat de la dinastia imperial 
Nguyen, que van anar els tretze enormes complexos de tombes, construïts 
sota el seu imperi, en les verdes planes i terrenys al voltant de Hue, cada 
complex, ofereix un tema arquitectònic. Aquests complexos de tombes són 
considerats parcs històrics on es pot gaudir durant dies de l'atmosfera 
meditativa que regna, descobrint cadascuna de les grandioses i captivadores 
tombes. Visitarem les dues favorites, les tombes de Khai Dinh i Mausoleu Tu 
Duc. 

 
Sopar i allotjament a l’hotel MOONLIGHT 
 
26 maig     HUE – HO CHI MINH  

 
Desdejuni en  hotel  i sortida pel recorregut amb barca pel tranquil Riu del 
Perfum fins a arribar a la Pagoda Thien Mu, de set pisos a la vora del riu i 
després visita de la Ciutadella Imperial. 

 
Dinar en un restaurant. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Ho Chi Minh. A la seva arribada, recepció i trasllat a l'hotel. 

 
Sopar i allotjament a l'hotel.PARAGON SAIGON 
 
 

 



 

27 maig     HO CHI MINH  
 
Desdejuni a l'hotel i sortida per fer la visita panoràmica, on passarem pel centre 
de la ciutat, visitem la plaça de “La Commune de Paris”; la Catedral dissenyada 
a França i aixecada per un simple enginyer, el Sr. Bourar; l'oficina de correus 
d'estil colonial que inclou una part de l'estructura de ferro dissenyada per un 
deixeble de Gustave Eiffel, realitzarem un passeig des de l'Ajuntament 
d'arquitectura colonial fins a l'Opera House a través de l'important carrer 
comercial Dong Khoi. 
 
Dinar en un restaurant local i per la tarda visita de Chinatown i el mercat local de 
Binh Tay 
 
Sopar i allotjament a l’hotel.PARAGON SAIGON 
 
28 maig     HO CHI MINH –DELTA DEL MEKONG - CANTHO  

Desdejuni  a l'hotel i sortida cap a l'espectacular Delta del Mekong.  

El Delta es troba a unes dues hores  per  carretera  dels  animats 
carrers d'Ho Chi Minh. 

 
 

Una vegada en Ben Tre, prendrem un vaixell que ens portarà a través dels 
estrets canals, envoltats d'una densa vegetació fins al cor del Delta. Tornarem 
a la riba realitzant un passeig amb un carro “Xe Loi” o bicicleta i posteriorment 
agafant una embarcació amb rems a través dels canals densos de vegetació. 

 
Dinar en un restaurant local i a continuació trasllat a Cantho. 

 
 

Sopar i allotjament a 'hotel.VICTORIA CAN THO RESORT 
 
 
29 maig     CANTHO – ISTANBUL - BARCELONA  
 
Desdejuni a l'hotel i sortida amb barca per visitar el mercat flotant de Cai Rang,. 
Realitzarem un recorregut pels canals.  

 
A continuació farem una passejada fins al pont Ba Bo. Continuació cap a la 
casa de Binh Thuy i el mercat ambulant. 

 
Dinar en un restaurant local i trasllat a l’aeroport per sortir en vol de Turkish 
destinació Barcelona, via Istanbul. 
 
Nit a bord.  

 
30 maig     BARCELONA  
 
Arribada a Barcelona a les 10.05 h. i fi dels serveis. 
 
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:                    1.990 Eur  
Taxes :                                                                  460 Eur 
SUPLEMENT INDIVIDUAL.        495 Eur 
 
 

IMPORTANT  En el moment de fer la reserva s’haurà de donar una paga i senyal de 500 Eur per 
persona. 

 
Cal tenir el passaport amb data de caducitat de més de sis mesos  

 
Viatge acompanyat des de Barcelona amb un màxim de 25 persones.  



 

 

       EXTENSIÓ TEMPLES D’ANGKOR WAT (Cambodja) 
 
 

29 maig    MERCAT FLOTANT-HO CHI MINH-SIEM REAP 
 

Desdejuni i sortida en vaixell per visitar el mercat flotant de 

Cai Rang, un espectacle impressionant de petites barques i 

canoes venent els seus productes. 

 

Realitzarem un recorregut pels canals , seguint cap a l'antiga 

casa de Binh Tuy i el mercat Li Binh. 

 

Retorn a Saigon per carretera,  Dinar en ruta. 

 

Arribada a l'aeroport i sortida cap a Siem Reap 

 

SAIGON  SIEM REAP  VN-815  19.05   20.05 
 

Arribada a Siem Reap, visat express i trasllat a l'Hotel TARA. 

Sopar i allotjament. 

 

 

 

30 maig    SIEM REAP 
 

Desdejuni i sortida per visitar Angkor Thom.  

 

Sortida en Tuk – Tuk (un tipus de moto-carro, un vehicle molt 

típic a Cambodja) cap a la porta sud de recinte, amb les seves 

impressionants estàtues representant el moviment de l'oceà.  

 

L'Antiga capital de Angkor Thom (SegleXII), el temple Bayon, 

únic per les seves 54 torres decorades amb 200 cares  

somrients de Avolokitesvara, el Phimeanakas i les terrasses . 

 

 

 



 

Dinar en un restaurant i per la tarda trasllat en bus per 

visitar el més famós de tots els temples: Angkor Wat, 

establert com a patrimoni Mundial per la UNESCO. El complex 

d’aquest temple cobreix 81 hectàrees, comparable en extensió 

al Palau Imperial  Peking. Les conegudes cinc torres formen 

part de la bandera Cambodjana i representen els 5 becs de 

Meru. Aquesta obra d’art del segle XII està considerada entre 
els historiadors com el primer exemple d’arquitectura i art 
clàssic Khmer. Al final contemplarem el vesprejar sobre 

Angkor Wat. 

 

Retorn a l’hotel TARA, sopar i allotjament.  
 

 

31 maig       SIEM REAP        
 

Desdejuni i sortida per visita els temples de Bantey Srei i 

Bantey Samre, dedicats a Shiva. 

 

Dinar en un restaurant local i temps lliure fins l’hora del 
trasllat a l’aeroport per agafar el vol de tornada. 
 

Sortida en vol de Vietnam Airlines a les 18.30 destinació 

Saigon.  

 

Arribada i enllaç en vol de Turkish destinacio  

Istanbul.  

 

Nit a bord 

 

 

01 juny      ISTANBUL - BACELONA   
 

Arribada a Barcelona a les 10.00 i fi dels serveis 

 

 

******************************************************* 

 

PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:                 545 Eur 
Taxes :                       90 Eur 
SUPLEMENT INDIVIDUAL.            65 Eur 

 

 

 

 


