
 
 

Vietnam y Cambodja 

 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

Bitllet aeri: BARCELONA-HANOI i 
SIEM REAP-BARCELONA, via 
Singapur. 

Vols domèstics. 

10 nits d'allotjament. 

1 nit a bord d'un vaixell a la 

Badia de Halong. 

Règim alimentari segons itinerari. 

Visites indicades. 

Guia acompanyant. 

Guies locals de parla castellana. 

Regal de comiat 

Propines a guia i conductor 

Assegurança i bossa de viatge. 

Del 4 al 17 d’octubre de 2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

4 oct. BARCELONA - HANOI 
Trobada als taulells de Singapur Airlines de 
l'aeroport de BCN. Tràmits de facturació i 
embarcament amb destinació a Hanoi, via 
Singapur. Nit a bord. 
 

5 oct. HANOI 
Arribada i trasllat a l'hotel. Dinar. A la 
tarda, tour amb tricicle tradicional 
vietnamita pels misteriosos carrers de la 
ciutat. Sopar i allotjament. 
 

6 oct. HANOI 
Esmorzar. Tour de dia complet per la 
ciutat de Hanoi, parant per dinar. 
Espectacle de titelles. Sopar i allotjament. 
 

7 oct. HANOI-BADIA DE HALONG 
Esmorzar. Trasllat a la Badia de Halong. 
Embarcament en un creuer, on ens rebran 
amb el dinar. Ens dirigirem a la platja de 
Titov, i gaudirem d'una interessant classe 
de menjar vietnamita. Sopar i nit a bord. 
 

8 oct. BADIA DE HALONG-HOI AN 
Classe de Tai Chi a la coberta. Visitarem la 
Cova de la Sorpresa. Tornarem a bord. 
Brunch. Reprendrem el vehicle per agafar 
un vol domèstic cap a Da Nang. Arribada. 
Sopar i allotjament. 
 

9 oct. HOI AN 
Esmorzar. Visita de la ciutat de Hoi An, 
parant per dinar. Sopar i allotjament. 
 

10 oct. HOI AN-HUE 
Esmorzar. Trasllat a Hue. Pel camí, 
veurem les Muntanyes de marbre. 
Seguirem pel Pas dels Núvols. Arribada a 
Hue. Després de dinar, passeig en vaixell 
pel riu Perfum per visitar la pagoda Thien 
Mu. Sopar i allotjament. 
 

11 oct. HUE-SAIGON 
Esmorzar. Visita de la ciutat Imperial de 
Hue, parant per dinar. A l'hora indicada, 
ens traslladarem a l'aeroport per sortir cap 

#PARTNER 

a la ciutat de Saigon. Arribada. Sopar i 
allotjament. 
 

12 oct. SAIGON-DELTA DE L'MEKONG-
SAIGON 
Esmorzar. Sortida cap a Ben Tre. 
Arribada al pont Phong Nam. 
Embarcament en un vaixell que ens 
portarà al llarg del riu Chet Say. Visita 
dels forns de maons. Després del dinar, 
remarem pel petit canal i abordarem un 
vaixell de motor que ens portarà al moll 
Hung Vuong. A l'hora indicada, trasllat a 
Saigon. Sopar i allotjament. 
 

13 oct. SAIGON 
Esmorzar. Visita de la ciutat, parant a 
dinar. Resta de la tarda lliure. Sopar i 
allotjament. 
 

14 oct. SAIGON-SIEM REAP 
Esmorzar. Temps lliure fins l'hora del 
trasllat a l'aeroport per agafar el vol  cap 
a Siem Reap. Arribada. Tràmits de visat. 
Check-in a l'hotel. Després del dinar, 
visita al temple Angkor Wat. Trasllat a 
l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

15 oct. SIEM REAP 
Esmorzar. Visita del temple Banteay Srei 
i Banteay Samre, parant a dinar. A la 
tarda, visitarem la porta Sud d'Angkor Ta 
Phrom. Retorn a l'hotel. Sopar a un 
restaurant local amb espectacle de dansa 
Apsara. Allotjament. 
 

16 oct. SIEM REAP-BARCELONA 
Esmorzar. Visita de la ciutat d'Angkor 
Thom. Dinar a un restaurant local. A 
l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per 
sortir amb vol regular amb destinació 
Barcelona, via Singapur. Nit a bord. 
 

17 oct. SINGAPUR-BARCELONA 
Sortida amb vol regular amb destinació 
Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

Habitació individual 3.795€ 
Habitació doble    3.205€ 

NOTA 
 

Qualsevol alteració en el canvi de 
divisa, tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

Taxes aèries, cost aproximat de 
265€. 
Visa Cambodja. 

Maleters. 

Begudes en els àpats 

Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


