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Viajar pela Indochina é descobrir paisagens de campos de arroz, aldeias que pararam no tempo,

arquitectura colonial, encantadores pagodes, coloridos mercados, e ruas animadas pelos vendedores

que lado a lado negociam sedas e pratas ou peixe frito e frutas... Durante esta viagem de 15 dias em

Pensão Completa pelo Vietname, Cambodja e Laos, irá viver momentos inesquecíveis desde a

emoção de descer aos túneis de Cu Chi até à tranquilidade de um cruzeiro pela Baía de Halong a

bordo de um típico mas luxuoso barco. A visita dos emblemáticos templos de Angkor no Cambodja

será complementada com a visita de Luang Prabang, a antiga capital do Laos, um cruzeiro pelo Rio

Mekong, as curiosas grutas de Pak Ou… sempre com toda a segurança.

1º Dia – 12 Novembro (Sáb.) – LISBOA / ISTAMBUL / HANOI
Comparência no aeroporto de Lisboa 90 minutos antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem, e partida às 16h35 com
destino a Hanoi (escala em Istambul das 00h15 às 02h05). Noite e refeição a bordo.

2º Dia – 13 Novembro (Dom.) – HANOI
Chegada pelas 15h25 (hora local) ao aeroporto de Hanoi. Formalidades de desembarque, assistência
e transporte para o hotel no centro da cidade. Chegada e início de um ciclo passeio (similar ao
rickshaw) pelo Bairro Antigo de Hanoi, também conhecido como o bairro das 36 ruas. Destaque para
alguns dos pontos mais interessantes da época colonial francesa, com destaque especial para a Casa
da Ópera e a Catedral de S. José.
Jantar. Alojamento no Hotel Sunway Hotel 4* ou similar.

3º Dia – 14 Novembro (Seg.) – HANOI
Pequeno almoço no hotel.
Durante a manhã, continuação de visita da cidade Hanoi. Visitaremos o exterior do Mausoléu de Ho
Chi Minh (exterior) e do Pagode do Pilar Único, mandado construir nos meados do século XI, pelo
Imperador Ly Thai Thong. Este pagode está construído sobre um único pilar de pedra, com mais de
um metro de diâmetro, em forma de flor de lótus, num sinal de pureza. Foi promessa do imperador
pelo nascimento de um filho que acredita ter nascido pela interferência da Deusa da Misericórdia que
lhe apareceu durante um sonho. Visita do Templo da Literatura, obra de arte da arquitectura local,
construído no séc. XI e dedicado a Confúcio, que serviu como primeira universidade nacional
especializada para filhos de mandarins. Visita ao Museu Etnológico, o qual nos dá uma imagem geral
sobre os 54 grupos étnicos existentes no Vietname.
A visita seguinte será ao Pagode Trấn Quốc, o pagode mais antigo do Vietnam construído no século
VI. Almoço incluído durante as visitas.
A última visita do dia será ao Lago Hoan Kiem, no centro da cidade com uma pequena ilhota onde se
encontra o Templo da Tartaruga (exterior), símbolo da cidade, onde assistiremos a um espectáculo
de marionetas de água.
Jantar. Alojamento no Hotel Sunway Hotel 4* ou similar.

4º Dia – 15 Novembro (Ter.) – HANOI / HALONG (LAN HA BAY) – CRUZEIRO NA BAÍA DE HALONG-LAN
HA
Após o pequeno-almoço, saída de autocarro para Halong Bay, ao longo de uma bela paisagem com
arrozais e diversas pequenas aldeias. Chegada a Tuan Chau, na zona de Halong Bay, uma baía natural
de rara beleza com mais de 3.000 ilhas de calcário, com grutas únicas no Mundo e classificada como
Património da Humanidade pela Unesco. Embarque para o inesquecível cruzeiro a bordo de um
típico mas luxuoso barco, que nos levará a “sentir“ a zona em volta da Baía de Halong, oferecendo
excelentes oportunidades de fotos, muito especialmente ao pôr-do-sol e nascer do sol no dia
seguinte. Cocktail de Boas-Vindas a bordo e almoço.

Grande Viagem
Vietname, Cambodja & Laos 

12 a 26 Novembro 2022
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4º Dia – 15 Novembro (Ter.) – HANOI / HALONG (LAN HA BAY) – CRUZEIRO NA BAÍA DE HALONG-
LAN HA (continuação)
Início do cruzeiro, navegando pela baía, até Lan Ha Bay, passando pela ilhota Da Chong, onde
poderá observar o antigo farol construído pelos franceses há mais de um século. Continuação pela
área de Cua Van até a Baía de Lan Ha, onde poderá explorar a praia de Ba Trai Dao, e mergulhar
nas águas cristalinas. (Nota: o percurso do barco pode ser alterado de acordo com o nível das
águas). Jantar e alojamento a bordo do barco Era Cruise 5*.

5º Dia – 16 Novembro (Qua.) – BAÍA de HALONG – LAN HA / HANOI / LUANG PRABANG
Sugerimos acordar bem cedo para admirar o magnífico nascer do Sol enquanto o barco desliza
pelas águas deste inesquecível cenário. Este é sem dúvida um momento inesquecível da viagem
que irá recordar para sempre. Brunch a bordo. Desembarque e transporte para o aeroporto de
Hanoi. Formalidades de embarque e partida do voo com destino a Luang Prabang, no Laos. Horário
previsto (sujeito a alteração): 19h10/20h30.
Após as formalidades de desembarque transporte para o Hotel Luang Prabang View 5*. Jantar em
restaurante local. Alojamento.

6º Dia – 17 Novembro (Qui.) – LUANG PRABANG / CASCATAS KHUANGSI / LUANG PRABANG
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Luang Prabang antiga Capital do Reino de
Lan Chang, que governou desde o século XIV até meados do século XVI e hoje classificada pela
UNESCO como Património da Humanidade. Rodeada por uma cadeia de montanhas, Luang
Prabang é uma das mais belas cidades do ponto de vista histórico e monumental e a maior atracção
turística do Laos. Visitaremos vários dos seus principais monumentos, destacando-se, entre outros,
a impressionante Stupa do Templo Visoun, cuja primeira edificação data de 1513 mas
posteriormente reconstruída; o Templo Aham, antiga residência de Sangkharat, Patriarca Supremo
do Budismo Laociano; e o Templo Mai, outro dos mais emblemáticos templos budistas do Laos.
Visitaremos ainda o mais antigo templo da cidade, o Wat Sene e o Templo Xieng Thong na
confluência do Rio Mekong e do Rio Nam Khan, uma das mais belas preciosidades da arquitectura
laociana. Continuaremos até à Cascata Khuangsi, com paragem durante o percurso que nos levará
a visitar algumas aldeias locais de minorias laocianas. O almoço de hoje será verdadeiramente
especial: um almoço pic-nic com vista para as cascatas Khuangsi e possibilidade de, quem quiser,
se refrescar nas águas das piscinas naturais que acolhem as águas da cascata. Continuação até ao
Monte Phousi, com a sua Estupa Dourada e uma vista deslumbrante sobre a cidade e o Rio
Mekong ao pôr-do-sol.
Visita ainda, do Mercado Nocturno com uma variada gama de artesanato das tribos das
montanhas, antes de regressarmos ao hotel. Jantar em restaurante local.
Alojamento no Hotel Luang Prabang View 5* ou similar.

7º Dia – 18 Novembro (Sex.) – LUANG PRABANG / RIO MEKONG / GRUTAS PAK OU / LUANG PRABANG
Saída do hotel ao nascer do sol, para admirar a “Cerimónia das Dádivas”, impressionante ritual dos
monges que se deslocam ao centro da cidade para recolher os donativos de arroz e outros
alimentos. Regresso ao hotel para pequeno-almoço. Após o pequeno-almoço, saída até ao campo
de elefantes onde teremos oportunidade de ter contacto próximo com estes simpáticos
paquidermes, realizando um passeio em dorso de elefante junto ao Rio Namkhan.
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7º Dia – 18 Novembro (Sex.) – LUANG PRABANG / RIO MEKONG / GRUTAS PAK OU / LUANG PRABANG
(continuação)
Continuaremos a nossa visita com um passeio em barco típico pelo Rio Mekong onde podemos
contemplar a vida tranquila das populações rurais nas suas tradicionais actividades quotidianas nas
margens do rio, com almoço a bordo. Durante o percurso faremos algumas paragens em pequenas
aldeias, com destaque para a Aldeia de Ban Xanghai famosa pelo fabrico do “lao lao” - a bebida típica
laociana feita pela destilação de arroz. Visitaremos as misteriosas Grutas de Pak Ou com milhares de
estátuas de Buda, de todos os estilos e tamanhos, oferecidas pelos peregrinos. Regresso a Luang
Prabang, observando no percurso algumas pequenas aldeias nas margens do Mekong. Jantar em
restaurante local.
Alojamento no Hotel Luang Prabang View 5* ou similar.

8º Dia – 19 Novembro (Sáb.) – LUANG PRABANG / SIEM REAP
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida do voo
em direcção a Siem Reap (com breve escala em Pakse). Horário previsto do voo (sujeito a alteração):
08h30/11h50.
À chegada a Siem Reap, transporte para o hotel e almoço seguido de distribuição dos quartos. Tarde
livre para repouso ou primeiros passeios por Siem Reap.
Jantar e alojamento no Hotel Tara Angkor 4*.

9º Dia – 20 Novembro (Dom.) – SIEM REAP / KAMPONG PHLUK / SIEM REAP
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para passeio de barco até à aldeia de Kampong Phluk. Situada
nas margens do rio que desagua no lago Tonle Sap, Kampong Phluk é uma junção de 3 vilas com uma
população de cerca de 3000 habitantes. As casas estão construídas em cima de paus e varas de
madeira, com alturas entre os 6 e os 8 metros de modo a evitarem inundações na época das monções.
Almoço em restaurante local. Visita ao Museu Nacional de Angkor, antigo Palácio Real, construído em
1904. Aqui iremos conhecer a história do Império Khmer a civilização que dominou grande parte do
Sudeste Asiático entre os séculos IX e XV. Iremos ver mil estátuas de Budas, raridades que
sobreviveram ao tempo, feitas dos mais diversos materiais. (Nota: a reabertura deste museu está
prevista para 30 Outubro, mas poderá ser eventualmente protelada, pelo que a sua visita está sujeita à
reabertura atempada do Museu).
Hoje teremos um jantar especial típico do Cambodja, durante o qual assistiremos a um espectáculo
Apsara, arte tradicional khmer que combina dança com teatro, transmitindo histórias através da dança.
Regresso ao hotel e alojamento.

10º Dia – 21 Novembro (Seg.) – SIEM REAP – Complexo de Angkor
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita do grande complexo de Angkor que foi o centro
principal do florescente Império Khmer que reinou na região entre os séculos IX e XIV, atingindo o seu
máximo apogeu nos séculos XI e XII com os imperadores Suryavarman II e Jayavarman VI. Entre os
pontos a visitar, destaque nomeadamente para o Grande Templo de Angkor (Angkor Wat), a obra-
prima da arquitectura Khmer e símbolo nacional para qualquer visita ao Camboja, o mais famoso e
mais bem preservado de todos os templos de Angkor, largamente decorado com milhares de
esculturas esculpidas em pedra representando danças celestiais narrando histórias da mitologia hindu.
Construído segundo o esquema do Monte Meru reflectindo o Centro Físico e Espiritual das mitologias e
filosofias hinduístas, budistas e jainistas. Este complexo foi mandado construir nos finais do século XII
pelo Rei Jayavarman VII, para Capital do seu Império, onde ainda podemos observar o Templo de
Bayon com as suas esculturas e gigantescas faces esculpidas em pedra, sorrindo enigmaticamente em
atitude de serenidade.
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10º Dia – 21 Novembro (Seg.) – SIEM REAP – Complexo de Angkor (continuação)
Visitaremos o Recinto Real e os famosos terraços dos Elefantes e do Rei Leper. Continuação das
visitas a outros locais emblemáticos da cidade como o Templo Ta Prohm, que se manteve durante
séculos escondido em plena floresta, até ser descoberto por exploradores franceses no século XIX,
embora já houvesse registos do local de exploradores portugueses do século XVI. Almoço durante as
visitas. Durante a tarde, visitaremos ainda Wat Bo Pagoda, um dos mais antigos pagodes de Siem
Reap, que possui diversas pinturas de parede muito bem preservadas do século XIX. Algumas das
pinturas murais deste templo budista, descrevem a famosa história de amor de Rama e Shita,
representando a simbiose entre a força do homem e a beleza da mulher. Por fim, visita da exposição
“Les Artisans d’Angkor – Chantiers Ecole”, onde se pode ver o artesanato mais tradicional do
período Khmer. Jantar em restaurante. Alojamento no Hotel Tara Angkor 4 *.

11º Dia – 22 Novembro (Ter.) – SIEM REAP / HO CHI MINH
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de Wat Thmei ou “Campos da Morte", nome atribuído
aos campos de extermínio cambojanos. Aqui encontraremos um memorial, de estilo inspirado numa
stupa budista, com ossos e crânios dos quase nove mil corpos sepultados em valas comuns nas
imediações, que ocorreu no curto domínio dos Khmer Vermelhos (1975-1979).
Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Ho Chi Minh.
Horário previsto (sujeito a alteração): 13h40/15h00. Chegada a Ho Chi Minh, assistência e transporte
para o Hotel. Jantar e alojamento no Bay Hotel 4*.

12º Dia – 23 Novembro (Qua.) – HO CHI MINH – DELTA MEKONG
Pequeno-almoço e saída para visita da zona de Cholon, mais conhecida por China Town e do pagode
Thien Hau, mandado construir, nos meados do século XIX, pela Comunidade Chinesa de Saigão
dedicado a Thien Hau, a deusa dos mares que protege pescadores, marinheiros e todos aqueles que
viajam por mar. Continuação em direcção à povoação de May Tho, uma encantadora cidade
localizada no Delta do Rio Mekong, a cerca de 70 km de Ho-Chi-Minh, em território do antigo reino
dos Khmers rodeada por zonas agrícolas. Visita ao Pagode Vinh Trang, maravilhoso templo rodeado
de pomares, construído nos meados do século XIX, numa harmoniosa combinação de estilos
arquitectónicos euro-asiáticos. Almoço. Embarque num típico barco local (“sampan”) para um
cruzeiro pelo Rio Mekong. Durante este cruzeiro pelos canais do delta do Rio Mekong podemos
observar a vida dos habitantes locais nas suas atividades agrícolas, de pesca e artesanais em artigos
típicos de palha, de coco e de folhas de palmeira. Paragem na pequena ilha de Thoi Son. Durante a
visita, teremos a oportunidade de saborear frutas locais e tomar chá da tarde, enquanto
contactamos com a vida rural do país. Regresso a Ho Chin Minh com passagem ainda pelo mercado
nocturno de Ben Thanh.
A noite de hoje será dedicada a um jantar-cruzeiro pelo Rio Saigão, durante o qual teremos óptimas
oportunidades para admirar a iluminação nocturna da cidade. Alojamento.

13º Dia – 24 Novembro (Qui.) - HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH
Pequeno-almoço e partida para visita de Ho Chi Minh, a antiga Saigão, uma das mais importantes
cidades do Sudeste Asiático que ainda reflecte muito da antiga influência colonial francesa. Visita
dos locais de maior interesse turístico, destacando-se, entre outros, o Palácio da Reunificação
(exterior), também conhecido como o Palácio da Independência, um majestoso edifício, hoje
convertido em Museu e Palácio de Recepções Oficiais; a Catedral de Notre Dame, erigida nos finais
do século XIX em estilo neo-romântico; o Edifício da Câmara Municipal; o Edifício dos Correios; a
Rua de Alexandre Rhodes, missionário jesuíta responsável pelo primeiro dicionário anamita-
português-latim do séc. XVII; o Pagode Ngoc Hoang, Pagode de Jade do Imperador, pagode taoísta
construído pela comunidade cantonesa durante os anos de 1892 a 1909.
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 3.248 € 442 € 3.690 € 615 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 720 € 120 €
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea em voos regulares Turkish Airlines em classe económica (G), com direito ao transporte de 1 mala até 30Kg por 

pessoa;
✓ Passagem aérea em classe económica Hanoi / Luang Prabang / Bangkok / Siem Reap / Ho Chi Minh com direito ao transporte de 

1 mala até 20Kg por pessoa;
✓ Taxas de segurança e aeroporto (aprox. 442€, valor a reconfirmar à data de emissão dos bilhetes);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ Estadia de 11 noites em hotéis de 4*/5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Cruzeiro de 2 dias / 1 noite a bordo do cruzeiro Era Cruise 5* ou La Regina Royal Cruise 5*;
✓ Pensão completa, num total de 24 Refeições conforme mencionado no programa, incluindo diversas refeições especiais e

temáticas como jantar-cruzeiro no Rio Saigão, jantar com espectáculo Apsara; almoço pic-nic com vista para as cascatas
Khuangsi, etc…;

✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário;
✓ Visitas de acordo com o itinerário acompanhadas por guias locais de língua portuguesa ou espanhola;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Auriculares para melhor audição das explicações dos guias em todas as visitas;
✓ Todas as entradas nos monumentos visitados no seu interior de acordo com o programa;

* = 6 Mensalidades de 31 Agosto’22 a 31 Janeiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Agosto 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

13º Dia – 24 Novembro (Qui.) - HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH (continuação)
Visita ainda do Museu dos Vestígios de Guerra dedicado à guerra do Vietname. Almoço em restaurante local.
Continuação para Cu Chi, onde visitaremos os famosos túneis, com mais de 200 Kms de extensão, construídos pelas forças de resistência
Vietcong contra os americanos, durante a Guerra do Vietname que terminou em 1975. Chegou a albergar cerca de 10.000 soldados e ficou
como símbolo da Resistência, numa guerra que durou cerca de 20 anos. Regresso a Saigão. Jantar. Alojamento.

14º Dia – 25 Novembro (Sex.) - HO CHI MINH / ISTAMBUL
Após o pequeno-almoço saída para visita ao Mercado Central de Ben Thanh com o seu colorido e movimento próprio da cidade. Almoço em
restaurante local. Tarde livre para os úlimos passeios ou compras na cidade.
Jantar e transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 22h15 com destino a Lisboa (escala em Istambul das 05h55 às
08h35). Noite e refeição a bordo.

15º Dia – 26 Novembro (Sáb.) – LISBOA
Chegada a Lisboa às 10h40.
FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos (continuação):
✓ 01 garrafa de água por pessoa por dia durante o circuito;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à

data de 16/05/2022;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€

abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento
e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra
por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem com livro informativo sobre a viagem e o
destino;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente

mencionados no presente programa, e extras efectuados
durante a estadia, tais como, bebidas nas refeições,
telefonemas, lavagem de roupa etc.;

 Vistos de entrada no Laos, Cambodja e Vietname (ca. de 135Usd
à data de 10/08/2022).

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade
portuguesa):
✓ Passaporte individual com validade mínima de 6 meses;
✓ Vistos de entrada no Laos, Cambodja e Vietname;
✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou Teste PCR

Negativo (Informação a actualizar mais próximo da data de
partida).
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 EUR = 1,02524 USD (10/08/2022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 01 Agosto’22: 65€ por pessoa; de 2 a 30 Agosto’22: 25% do valor da viagem; de 31 Agosto a 2
Outubro’22: 50% do valor da viagem; a partir de 03 Outubro’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem.
A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

Sempre com o cuidado de sugerir a MELHOR ÉPOCA CLIMATÉRICA em cada destino…
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OASIStravel – 10/08/2022 
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