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Des de 

1.390 € 

 
GC 1881 

Tailàndia-Vietnam 

20 dies per Indoxina  

 

Una ruta extraordinària pels dos grans icones turístics del sudest asiàtic: la Tailàndia imprescindible, des de Bangkok a Chiang 

Mai i les principals meravelles d’un gran desti com Vietnam: la badia de Ha Long, les muntanyes de Sapa, els tresors de Hoi An i 

Hue. Un recorregut cultural amb gran paisatges culturals.  

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Arribada a Bangkok 

Dia 2 .- Visites a Bangkok: Palau reial, mercat de Thonburi, 

temples, Chinatown. 

Dia 3 .- Trasllat a Kanchanaburi: visita de les cascades, el famós 

pont sobre Kwai, el Temple del Tigre. 

Dia 4.- Trasllat a Ayutthaya, un dels grans jaciments 

arqueològics del passat thai. 

Dia 5 .- Trasllat a Sukhotai. Restes arqueològiques. 

Dia 6,7,8 .- Arribada a Chiang Mai. Dies dedicats a conéixer 

aquesta ciutat i la seva regió: centre d’elefants, passejades per 

la selva, les dones-girafa... 

Dia 9.- Vol a Hanoi via Bangkok. 

Dia 10 i 11.- Excursió a la badia de Ha Long i nit a bord.  

Dia 12.- Arribada en tren nocturn a la regió de Sapa. 

Dia 13 i 14.- Dies per explorar Sapa: poblets ètnics, mercat de 

Bac Ha, cascades 

 Dia 15.- Arribada a Hanoi amb el tren nocturn i vol a Da Nang. 

Visites i nit a Hoi An. 

Dia 16.- Excursió al jaciment Angkor de My Son. 

Dia 17.- Trasllat a les Muntanyes de Marbre i la platja de Xina. 

Arribada a Hue. 

Dia 18.- Visites a Hue i tombes imperials. 

Dia 19.- Connexió amb vol internacional 

Dia 20.- Arribada a la ciutat d’orígen. 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: vols interns Chiang Mai-Bangkok-Hanoi, vol Hanoi-Da Nang i Hue-Hanoi, tots els 

trasllats aeroport-hotel, cotxe amb conductor a Tailàndia, cotxe amb conductor a 

Vietnam (Sapa i Hoi An/Hue), hotels gamma mitjana ambaire acondicionat i esmorzar 

,trasllats i pensió completa al vaixell de Ha Long,  dossier de ruta (Què fer, mapes. 

Horaris, suggerimets de visites etc...), 100% gestions. 

 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per a aquest viatge), 

assegurances opcionals de viatge i visat d’entrada a Vietnam.  

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Platges de Krabi (Tailàndia) Palau reial a Bangkok (Tailàndia) 

  

Chian Rai (Tailàndia) Vall de sapa (Vietnam) 

  

Hoi An (Vietnam) Mercat de Bac Ha (Vietnam) 

 


