Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Vietnam:
Poblats del nord, Halong Bay i Delta del Mekong (15 dies)
En aquest programa, sense perdre'ns l'essencial, anem a buscar el Vietnam rural a les muntanyes de Sapa ia l'illa
de An Binh, en ple Delta, combinant visites a les bullicioses ciutats de Hanoi i Ho Chi Minh.
DIA 1: VOL CIUTAT D'ORIGEN • HANOI
Sortida en vol amb destinació Hanoi. (Connexions intermèdies).
Nit a bord.
DIA 2: HANOI
Arribada a Hanoi. Recepció a l'aeroport internacional de Hanoi,
tràmits de visat i trasllat a l'hotel.
La ciutat de Hanoi, capital de Vietnam, i segona en grandària,
amb més de tres milions d'habitants, darrere de Ho Chi Minh. Al
1.010 aquesta ciutat va esdevenir la capital de l'antic regne Viet,
florint una rica cultura, la mostra més destacable és la primera
universitat de Vietnam (1.074) o temples interessants com el Chau
Mot Cot (1.928).
La ciutat és tranquil·la i acollidora, però al seu interior, hi ha una
gran activitat des de la matinada fins entrada la nit; amb llacs i
amb carrers ombrejades per arbres, és una ciutat ideal per
passejar.
DIA 3: HANOI - BADIA DE HALONG - KAYAK
Sortida cap al port d'embarcament de la Badia de Halong.
Recorregut en vaixell per la badia. Dinar i recorregut en caiac per
experimentar una altra perspectiva de la badia.
Ha Long Bay, magnífic conjunt d'unes 3000 illes, illots i penyals
repartits en una superfície de 1.500 km quadrats per tot el Golf
de Tonkin. La '' Badia dels Dracs Caiguts '' presenta un paisatge
fantàstic i fascinant, amb milers de puntes escarpades plenes de
vegetació que emergeixen del mar. Ha Long Bay, protegida per la
UNESCO, és considerada per molts com la vuitena meravella del
món. Nit a Vaixell.
DIA 4: BADIA DE HALONG • HANOI • TREN NOCTURN A LAO CAI
Després de l'esmorzar, vam iniciar de nou la navegació que ens
mostrarà nous paisatges d'aquest impressionant complex. Retorn
amb vaixell a Halong. Dinar i continuació per carretera fins a
Hanoi. Arribada a Hanoi i trasllat a l'estació. Tren nocturn a Lao
Cai i allotjament en lliteres.
DIA 5: ARRIBADA A LAO CAI • VISITA MERCAT ZONA SAPA
Arribada a l'estació de Lao Cai i trasllat a un restaurant per
esmorzar. Continuem després per carretera cap a un mercat ètnic
on van H'mong • florejats, Dao, Tay ... Disposarem del temps
necessari per recórrer aquest petit però colorit mercat, abans de
prendre de nou el nostre vehicle que ens portarà a Sapa. Segons el
dia es visiten els següents mercats: 2 • Coc Ly; 3 • Cao Són, 4 •
Lung Kao Nhi i 7 • Bac Ha. Veure detalls mercats en observacions.
A la tarda vam sortir caminant cap a Cat Cat, llogaret de l'ètnia
H'mong. El camí és sempre cap avall i pren poc més de 30 minuts.
Vam visitar la petita vila, en la qual segurament podrem veure el
treball de les seves dones, en un dels telers artesanals en els que
confeccionen les seves vistoses teles. Després de la visita,
continuem caminant uns minuts més fins a la cascada que porta el
nom del llogaret. Allà tindrem ocasió de descansar abans de pujar
a un turó proper des de la qual es gaudeixen magnífiques vistes
abans de tornar a l'hotel. Nit en hotel a Sapa.
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DIA 6: INICI DEL TREK LA SENDA DELS BÚFALS • 6 HRS • (VEURE OPCIÓ
MINI TREK)
Esmorzar a Sapa i vam sortir caminant des de l'hotel de Sapa amb
direcció a Lao Chai, llogaret de l'ètnia H'mong • negres. Deixant de
banda la carretera fem el nostre recorregut utilitzant petits camins de
búfals que travessen camps d'arròs. En Lao Chai podrem passejar pel
llogaret mentre el nostre guia prepara el dinar. Després de dinar vam
sortir de nou caminant fins al llogaret Ta Van, de l'ètnia Giay, on
passarem la nit.
(Durada de la caminada: 6 hrs)
Opcionalment per als que no facin el trek, poden quedar al matí a
Sapa ia la tarda es pot organitzar un trasllat de Sapa a Ta Van (30
minuts de caminada), per als que no vulguin fer el trekking.
Nit a cabana local.
DIA 7: TREK RETORN A SAPA • 3 HRS • TRASLLAT EN BUS A HANOI
Després de l'esmorzar a la cabanya, reiniciem el nostre trekking cap al
llogaret de Giang Ta Chai, dels elegants Zao • vermells. Després d'un
descans en el llogaret, creuem el riu Muong Hoa per arribar a La seva
Pa, aldea dels mateixos Zao propera a la carretera, on prendrem el
vehicle de tornada a Sapa, on disposarem de temps lliure.
A la tarda agafem el servei autobús col·lectiu que ens portarà de
tornada a Hanoi.
DIA 8: HANOI - VISITES • TARDA LLIURE
Matí de visites per Hanoi.
El programa de visites a la ciutat inclou els llocs més interessants,
entre ells la plaça de Ba Dinh, la pagoda d'un Pilar, el mausoleu de Ho
Chi Minh, la casa presidencial sobre pilars, la pagodes de Tran Quoc i
temple de Quanh Thanh al llac de l'Oest ... Tarda lliure i allotjament a
Hanoi.
Aquest programa no pot fer-se en dilluns ni en divendres. Si es fa
coincidir amb un d'aquests dies, el programa quedarà incomplet.
DIA 9: HANOI • VOL A DANANG • MUNTANYES DE MARBRE • HOI AN
A primera hora del matí trasllat a l'aeroport de Hanoi per prendre un
vol domèstic a Danang. Recepció a l'aeroport i trasllat a les Muntanyes
de Marbre. Ascens a la Muntanya de l'Aigua i visita de les seves coves i
pagodes. A mitja tarda continuem per carretera fins a Hoi An. Temps
lliure.
Hoi An anomenada "Faifo" pels primers portuguesos que van arribar a
les seves costes, posseeix un especial encant històric.
DIA 10: HOI AN • VOL A Ho Chi Minh
Dia lliure a Hoi An per passejar per aquesta interessant i acollidora
ciutat.
A última hora del dia, trasllat a l'aeroport de Danang per prendre un
vol a Ho Chi Minh.
Recepció a l'aeroport de Ho Chi Minh i trasllat a l'hotel.
DIA 11: HO CHI MINH • VISITES • TARDA LLIURE
Ho Chi Minh, és una ciutat moderna i en constant canvi; amb més de
4.000.000 d'habitants, és el centre econòmic i financer del país. Pels
carrers del centre, grans rius de motocicletes conduïdes per joves
avancen sortejant obstacles.
Mig dia de visites guiades visitant els llocs més interessants, incloent
entre ells el Museu d'Història, el Temple de l'Emperador de Jade, la
catedral de Notre Damme, l'Oficina de Correus, el Palau de l'Òpera,
l'Ajuntament, el Mercat de Ben Thanh i altres llocs d'interès. Tarda
lliure i allotjament.
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DIA 12: DELTA DE L'MEKONG • Vinh LONG • ILLA D'AN BINH •
BICIS I RECORREGUT A BARQUES
Sortida d'hora per carretera cap al Delta del Mekong i
després d'una mica menys de tres hores arribarem a Cai
Be, lloc que anem aa utilitzar com a base per a la nostra
exploració del Mekong. Prenem una barca motora per
recórrer la riba nord de la llera principal del gran riu.
Pararem per conèixer algunes de les Petites Indústries
Familiars de la zona, com la fabricació de paper d'arròs,
caramels de sucre de canya, crispetes d'arròs ...
A mig matí creuarem el riu fins a l'illa Tan Phong. Allà
prendrem una barca a rems en la qual, de la mà d'un local,
recorrerem un estret canal que es va estrenyent per
moments envoltat d'una vegetació exuberant. Continuarem
després a l'illa de An Binh per dinar en una casa local.
A la tarda farem una passejada enmig d'arbres fruiters fins
un petit berenador on podrem escoltar un exemple de Don
Ca Tai teu, música tradicional de la zona, recentment
declarada Patrimoni Cultural Intangible de la Humanitat
per la UNESCO. A continuació agafarem unes bicicletes
amb què recorrerem l'illa fins arribar a la casa on passarem
la nit, en una zona més apartada de l'illa. Disposarem de
temps passejar pel llogaret abans del sopar.
DIA 13: DELTA DE L'MEKONG • BASE GUERRILLERA DE XEO
QUIT • HO CHI MINH
Després d'esmorzar a la casa ens posarem en marxa i
visitarem el mercat de Vinh Long en terra ferma, un dels
més grans i animats de la zona. Després de visitar el
mercat, continuem per carretera fins al districte de Cao
Lanh. Allà prendrem unes barquetes per endinsar-nos en la
Jungla de Rung Tram, una immensa plana de joncs,
permanentment inundada, amb una densa vegetació
dominada pel cajeput, que impregna en l'aire el seu
característic perfum. Les nostres barques ens porten fins a
la base guerrillera de Xeo Quit, lloc on els líders locals del
Viet Minh primer i del Viet Cong després van dirigir
importants batalles contra els exèrcits francès i americà
respectivament. Després d'aquesta interessant visita
tornem a Saigon, on disposarem de temps lliure i
allotjament.
DIA 14: HO CHI MINH - VOL A CIUTAT D'ORIGEN
Esmorzar i temps lliure fins a l'hora acordada per al trasllat
a l'aeroport i vol de tornada a ciutat d'origen. Nit a bord.
DIA 15: ARRIBADA A CIUTAT D'ORIGEN
Connexions intermèdies i arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS INCLOSOS
• Vols internacionals Ciutat d'Origen • Hanoi i Ho Chi M inh •
ciutat d'origen (connexions intermèdies), en classe turista, amb
tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel·lacions.
• Vols domèstics Hanoi • Danang i Danang • Ho Chi Minh.
• Trasllats a aeroports, ports i hotels.
• Transport privat per terra en vehicles amb aire condicionat.
• Excursions en vaixell local al Delta del Mekong i Ha Long Bay
en vaixell i caiacs.
• Visites i excursions segons itinerari.
• Allotjament en habitacions dobles en hotels de categoria
turista amb bany / dutxa i esmorzar, en cabanes durant el
trekking ia casa local al delta.
• Guies locals de parla hispana a Vietnam, excepte els dos dies
a Hoi An, que són de parla anglesa.
• Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la
pòlissa. Opcionalment poden ampliar-se les cobertures de
despeses d'anul·lació; consulta
• Impostos i IVA en cas de ser aplicables.
SERVEIS NO INCLOSOS
• Begudes. Menjars no especificats com inclosos.
• Visites i excursions no indicades com incloses.
• Entrades als llocs a visitar (Vietnam aprox. 40 USD)
• Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i
anul·lació (recomanat)
• Propines i extres personals.
• Part del visat a l'arribada a Vietnam (45 usd)
• Taxes aèries
• Taxes d'aeroport (aprox. 25 USD en vols internacionals i
20.000 donen en nacionals).
• Qualsevol altre concepte no esmentat com inclòs.
PREU PER PERSONA
Grup 11 - 16 persones 1.940 eur
Grup 7 - 10 persones

2.050 eur

Taxes aeríes per persona 350 eur

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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