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ITINERARI: 
 
DIA 1 –14 Mar 2023  MANRESA - BARCELONA - HANOI 
Sortida des de Manresa fins a l'aeroport de  Barcelona, on desprès dels tàmits de facturació, sortirem en vol de línia 
regular via punt europeu, destí Hanoi. Nit a bord. 
destinació Hanoi via Paris. Nit a Bord. 

DIA 2 – 15 Mar 2023 ARRIBADA A HANOI  
Arribada a l'aeroport de Hanoi on us estarà esperant el guia . Trasllat a la ciutat (1hr.) on tindran una primera impressió 
de Hanoi. Després d'esmorzar, comencem les visites de Hanoi. Actualment Hanoi és la capital del Vietnam, única ciutat 
asiàtica amb avingudes arbrades, arquitectura colonial francesa, llacs plàcids i temples orientals. El tour inclou el 
mausoleu de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa d'Ho Chi Minh sobre pilons, el Palau del Governador (visita exterior), la pagoda del pilar 
únic i la pagoda de Tran Quoc. Dinar al restaurant local. 
Check-in a l'hotel segons disponibilitat (normalment les habitacions estan disponibles a partir de les 14.00 h). Tarda 
lliure a la vostra disposició per descansar. 
Allotjament a Hanoi. Sopar en un restaurant local 

DIA 3 – 16 Mar 2023 HANOI  
Després de l'esmorzar, ens traslladem a la presó-museu Hoa Lo, més coneguda com “el Hilton” pels centenars de 
presidiaris americans que van estar empresonats del 54 al 73. Continuem amb el Temple de la Literatura, la primera 
universitat del país fundada el 1070, i visitant el llac Hoan Kiem o llac de la  Espasa Restituïda. Realitzem un passeig amb 
xiclet pel Barri Antic de Hanoi 
també conegut com el barri dels 36 carrers que en el seu temps cadascun era coneguda per artesans i tallers d´una 
professió particular. Assistència a l'espectacle de titelles d'aigua. 
Sopar en un restaurant local Tornada a l'hotel i allotjament a Hanoi. 

DIA 4 – 17 Mar 2023 HANOI – HALONG/LAN HA  
Després de l'esmorzar, trobada amb el guia al vestíbul de l'hotel. Sortida per carretera cap a la Badia de HALONG/LAN 
HA, una part de la Badia de Halong, declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, en un trajecte a través de les riques terres agrícoles del delta del riu Vermell i el paisatge de camps 
d'arròs, búfals d'aigua, exemple de la vida rural i tradicional del Vietnam. Arribada a 
Halong i embarcament a bord d'una embarcació tradicional de fusta “jonc”. Dinar a bord. Després de dinar, 
continuarem navegant i descobrint les nombroses illes de la Badia com la de la Tortuga, la del Gos, Cap d'home, etc. 
Sopar i allotjament a bord. 
Nota: L'Itinerari del creuer i l'horari estan subjectes a canvis a causa dels nivells de la marea, del temps i les condicions 
doperació. 

DIA 5 – 18 Mar 2023 HALONG/ LANHA – HANOI – DANANG – HOI AN  
Els matiners podran participar en la demostració de Taichi al 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-ne els més importants. Sobre les 10h30-11h00 desembarco de 
nou i començarem el camí de 
retorn a Hanoi. Trasllat directe a l'aeroport per agafar el vol a Danang. En arribar, recepció i trasllat a cap a Hoi An. 
Sopar a l'hotel. Allotjament a Hoi An. 
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DIA 6 – 19 Mar 2023 HOI AN – TRA QUE _ HOI AN  
Després de l'esmorzar, a l'hora indicada, trasllat al poble de vegetals de Tra Que, on tindrem una visió autèntica social i 
cultural sobre la vida quotidiana de gent local, coneixem la vida dels grangers. També tindrem un relaxant massatge de 
peus amb herbes medicinals i participant en la demostració de plats Tam Huu. Dinar amb Banh Xeo (local pancake) 
Comença la visita de la ciutat de Hoi An, un important port comercial d'Àsia a els segles XVII i XVIII l'arquitectura i 
relaxat estil de vida dels quals ha canviat poc els darrers anys. Passeig pel centre de la ciutat antiga per visitar els 
tradicionals llars dels comerciants, el Pont japonès, de més de 400 anys d'antiguitat, el temple xinès Phuc Kien, casa 
antiga d'arquitectura tradicional i el Museu d'història de la ciutat Sa Huynh. 
Temps lliure. Sopar a un restaurant local. Allotjament a Hoi An. 

DIA 7 – 20 Mar 2023 HOI AN - HUE  
Esmorzar a l'hotel. Tot seguit, trasllat per carretera a Hue, l'antiga capital imperial vietnamita, a través del pas de Hai 
Van (oceà de núvols) i la pintoresca platja de Lang Co on farem una parada per fer fotos. Pel el camí, visitem el museu 
de Cham. A l'arribada, dinar al restaurant local. A la tarda, vistes el mausoleu del emperador Minh Mang i de 
l'emperador Khai Dinh. 
Sopar a un restaurant local. Arribada a l'hotel i allotjament a Hue. 

DIA 8 – 21 Mar 2023 HUE – HO CHI MINH 
Després d'esmorzar, passeig amb vaixell pel romàntic Riu dels Perfums, i visita de la pagoda Thien Mu. Aleshores, 
visitarem la Ciutadella Imperial, des d'on la Dinastia Nguyen va governar entre 1802 i 1945 i el seu Museu Real. Dinar a 
restaurant local. Al final, visitem al mercat de Dong Ba. 
A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per agafar el vol a Ho Chi Minh. En arribar, recepció i trasllat a l'hotel. Sopar a un 
restaurant local. Allotjament a Ho Chi Minh. 

DIA 9 – 22 Mar 2023 HO CHI MINH – MEKONG DELTA – CANTHO  
Esmorzar a l'hotel. Comencem amb la visita panoràmica de la ciutat de Ho Chi Minh. Parada i visita del Palau de la 
Reunificació (des de fora), la catedral de Notre Dame i l'antiga Oficina Central de Correus Sortida cap a l'espectacular 
Delta del Mekong. El delta es troba a unes dues hores per carretera dels bulliciosos i animats carrers de Ho Chi Minh. En 
arribar, agafarem un vaixell que ens portarà a través dels estrets canals, envoltats de vegetació densa fins al cor del 
Delta. És un món completament diferent on la vida es desenvolupa al voltant del riu. Al llarg del dia, podran degustar 
molts d'aquests productes locals, com ara fruites exòtiques i autòctones cultivades als horts del Delta, els caramels de 
coco, elaborat a fàbriques familiars. Tornarem a la riba realitzant un passeig amb un tipus de vehicle típic a la zona i 
posteriorment prenent una embarcació a rem, a través dels canals densos en vegetació. Dinar a un restaurant local. 
Aleshores, trasllat cap a Cantho, important port del delta. Sopar a l'hotel. Allotjament a Can Tho. 

DIA 10 – 23 Mar 2023 CANTHO – CHAU DOC  
Esmorzar a l'hotel. Al matí sortida amb barca 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 fent un alt per degustar 
algunes de les delicioses fruites del delta del Mekong. A continuació, farem una passejada fins al pont Ba Bo. 
Continuació cap a la casa de Binh Thuy i el mercat ambulant. Dinar a un restaurant local. Prosseguim el nostre camí fins 
a Chau Doc. Sopar i allotjament a Chau Doc. 

DIA 11 – 24 Mar 2023 CHAU DOC – PHNOM PENH  
Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada, trasllat al moll i sortida a la llanxa ràpida al Phnompenh (durada del trajecte 05 – 
06 hores aprox.) En arribar, recepció a l'embarcador i dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem el museu del 
Genocidi Toul Sleng, Recorri l'esquinçador lloc d'una antiga escola secundària que Pol Pot va convertir en un centre de 
detenció i tortura anomenat Presó de Seguretat 21 (S-21). Continueu fins al temple de laladera de Wat Phnom que li va 
donar el seu nom a la capital de Cambodja. El temple va ser construït originalment per conservar quatre estàtues de 
Buda que es havien descobert al cor del riu Mekong i vam visitar el Monument a la Independèndica. Si permet el temps, 
visitem el mercat rus i tornada a l'hotel. Sopar en un restaurant local. Allotjament a Phnompenh. 

 

 



 

DIA 12 – 25 Mar 2023 PHNOM PENH – SIEM REAP  
Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada, trasllat per carretera cap a Phnom Penh (Tardaria unes 5.5 – 06 hores en trasllat 
amb autobús cap a Siem Reap) En camí, dinar a un restaurant local. 
Continuem visitant el llac de Tonlesap. Situat als afores de Siem Reap farem un passeig amb vaixell pel llac Tonle Sap, el 
més gran d'aigua dolç del sud-est asiàtic, i que a l'estació de pluges pot arribar a créixer fins a deu vegades més la seva 
extensió de 2,600 km2 i arribar fins als 25.000 km2. Navegarem pel llac fins arribar al llogaret flotant de Chong Kneas, 
amb els seus cases elevades a 8 metres construïdes sobre bastides de fusta (tipus palafits), perquè no s'inundin quan 
arriba la temporada de pluges. Sopar en un restaurant local.Allotjament a Siemreap. 

DIA 13 – 26 Mar 2023 SIEM REAP  
Esmorzar a l'hotel. Comencem amb la visita d'Angkor Thom. Sortida a Tuk – Tuk (un tipus de motocarro, un vehicle molt 
típic a Cambodja) cap a la porta sud del cpmplex, amb les seves impressionants estàtues representant el moviment del 
oceà. L'Antiga capital d'Angkor Thom (Segle XII), el temple Bayon, únic per les seves 54 torres decorades amb 200 cares 
somrients d'Avolokitesvara, el temple 
Baphuon va ser construït sota el mandat de Jayavarman I, el Phimeanakas i les terrasses del rei leprós i dels elefants, 
així com les càmeres reals. Continuarem amb el Ta Prohm un dels temples més espectaculars de l'àrea, el qual s'ha 
mantingut relativament igual que quan fos descobert i reté encara gran part del misteri. Dinar al restaurant local. A la 
tarda, trasllat amb bus 
per visitar el més famós de tots els temples Angkor Wat – establert com Patrimoni Mundial per la UNESCO. El complex 
de aquest temple cobreix 81 hectàrees, comparable a extensió al Palau 
Imperial de Peking. Les conegudes cinc torres formen part de la bandera cambodjana. Representen els 5 pics de Meru, 
els murs cercant-les són les muntanyes i la vall envoltant-los l'oceà. Aquesta obra d'art del segle XII és considerada 
entre els historiadors d'art, com el primer exemple d'arquitectura i art clàssics Khmer.Al final, contemplem el capvespre 
sobre Angkor Wat. Sopar en un 
restaurant local amb espectacle de la dansa Apsara. Tornada a l'hotel i allotjament a Siem Reap. 

DIA 14 – 27 Mar 2023 SIEM REAP - SORTIDA 
Esmorzar a l'hotel. Sortiu als afores de Siem Reap per visitar Banteay Srei, que es tradueix com "la Ciutadella de les 
Dones". Construït originalment al segle X i dedicat al déu hindú Shiva, aquest temple de marès vermell és una de les 
estructures més importants d'Angkor, ja que les parets estan decorades amb talles elaborades que han estat molt ben 
conservades. Aquestes magnífiques ruïnes 
ofereixen una gran visió de la civilització dAngkor i les seves creences. Conduïu de tornada al centre de Siem Repa, 
atureu-vos en el camí per visitar Banteay Samre, el temple hindú del segle XII que sovint es compara amb un mini 
Angkor Wat. A l'hora indiada, trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada via Singapour destí París i Barcelona.  Nit 
a bord. 

DIA 15 - 28 MAR 2023 BARCELONA 
Arribada a l'aeroport de Barcelona sobre el migdia, recollida d'equipatge i trasllat de nou fins a Manresa. 

 
 

 

 
Suplement habitación individual: 750€ 

 

 

 

 

 
Preu per persona -Mínim 15 places: 4.590€ 

 
 



 

 
 

 

EL PREU INCLOU: 
• Trasllat Manresa-aeroport-Manresa (descompte per no utilitzar aquest servei: 30€) 
• Vols internacionals i domèstics 
• Allotjament amb esmorzar diari 
• Serveis de trasllats segons programa amb vehicle amb aire condicionat 
• Taxes d'entrada i taxes de vaixell quan sigui aplicable 
• Menjars indicats al programa  -Pensió completa. 
• Visites segons itinerari amb guia local de parla castellana 
• Inclòs vaixell a Badia de Ha Long: 
• Aigua embotellada i drap humit durant l´excursió d´un dia (una ampolla/persona/dia) 
• Assegurança mèdica i de cancel.lació 
• Propines 
• Honoraris de visat d'entrada a Cambodja. 

EL PREU NO INCLOU: 
• Altres àpats & tours a banda dels esmentats al programa. 
• Begudes durant els àpats. 
• Despeses personals com ara telèfon, bugaderia, begudes, etc 

 

 

IMPORTANT: El preu està subjecte a possibles augments oficials, tal com divisa, carburant, impostos etc. que 
s’hauran de repercutir al client, sempre avisant fins a 21 dies abans de la sortida 

  

 
 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge. 
 30 dies abans de la sortida, resta del pagament   

 

  

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 
 
 
 
 

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa   
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com 

 
 
Condicions generals d’aquest viatge, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció 
del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de la Directiva de viatges combinats i Serveis de Viatge Vinculats. En pot 
consultar el redactat a http://viatgesconcord.com/condicions-generals-del-contracte-de-viatges-combinat/  

 


