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VIETNAM 
 

Memòria de Vietnam 
 

VIATGE EN GRUP – 13 DIES 
 

 
 

 
 Per què proposem Vietnam? 
 
La història del Vietnam es perd a la boira del temps i la llegenda. Les cròniques evoquen una nació constantment 
confrontada amb invasions que inevitablement han deixat empremta. La Guerra del Vietnam va captar l'atenció 
d'occident, però per als vietnamites els nord-americans van ser els darrers d'una llarga llista de forasters que han entrat 
i sortit del país. Els xinesos van portar el budisme, el taoisme i els principis del confusionisme. Els francesos van introduir 
el ferrocarril i van deixar en herència la seva arquitectura i cuina. Els Estats Units van deixar una nació devastada, però 
l'orgull vietnamita va romandre intacte. A partir de la dècada dels 90, el progrés ha estat extraordinari i ha esdevingut un 
dels països amb més ràpid creixement econòmic de la zona. Qui camina pels poblats carrers de les ciutats vietnamites es 
troba amb una intensa vida urbana i es poden adquirir tota mena d'elements tèxtils i electrònics de totes les marques i 
mides. Als museus memorials de la guerra no escatimen imatges de la barbàrie i els famosos túnels de Cu Chi, que van 
ser decisius per derrotar els nord-americans, s'han eixamplat perquè puguin passar per ells els milers de turistes ben 
alimentats que rep el país cada any. Dels bulliciosos carrers de les ciutats de regust colonial (Hanoi i Ho Chi Minh), de les 
aigües lluminoses de la Badia de Halong, passant per les muntanyes de marbre i les comunitats del nord, hi ha un fil que 
ho envolta tot i li dona un caràcter únic i irrepetible. És la naturalesa que és present a cada racó del país, a la costa, a les 
muntanyes, als paisatges, als mercats, als llogarets, als deltes lluminosos i en el caràcter de la seva gent optimista, 
acollidora i orgullosa. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Hanoi   

2 Hanoi   Hotel 

3 Hanoi  Halong Bay E,D,S Vaixell  

4 Halong Bay  Hanoi E Hotel 

5 Hanoi  Hue E Hotel 

6 Hue E Hotel 

7 Hue  Muntanyes de Marbre  Hoi An E Hotel 

8 Hoi An E Hotel 

9 Hoi An  Danang  Ho Chi Minh E Hotel 

10 Ho Chi Minh  Túnels De Cu Chi  Ho Chi Minh E Hotel 

11 Ho Chi Minh   E Hotel 

12 Ho Chi Minh  Madrid o Barcelona E  

13 Madrid o Barcelona   

EXTENSIÓ TEMPLES D’ANGKOR 

12 Ho Chi Minh  Siem Reap E Hotel 

13 Siem Reap E Hotel 

14 Siem Reap E Hotel 

15 Siem Reap  Madrid o Barcelona E  

16 Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  HANOI 

Vol cap a Hanoi. Nit a bord. 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EdUBxm094KyImG4sDWPT6eSX2uI&ll=15.75252500720207%2C106.10648745000003&z=6
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Dia 2 |  HANOI 

Recepció a l’aeroport, tramitació del visat i trasllat a l’hotel. Resta del dia lliure. Allotjament segon elecció: Hotel 
Chalcedony (opció 3 estrelles) o Hotel Le jardín Haute Couture (opció 4 estrelles) o similars. 
 
Dia 3 | HANOI  HALONG BAY 

Després d’esmorzar i sortida per carretera a Halong Bay. Arribada després d'unes 4 hores de viatge i embarcament en un 
jonc tradicional amb cabines amb bany privat i aire condicionat. Inici de la navegació per la badia, declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, visitant alguna de les impressionants coves que l'aigua i el vent han perforat a través del temps. 
Si fa bon dia, possibilitat de donar-se un bany en aquestes aigües del Golf de Tonkin. Dinar, sopar i allotjament segon elecció 
a bord del Oriental Sails (opció 3 estrelles) o Pelican cruise (opció 4 estrelles) o similars. 
 
Dia 4 |  HALONG BAY  HANOI 

Si es matina es podrà observar la sortida del sol pel darrera de les moles de roca. Després de l’esmorzar, continuació de la 
navegació que ens portarà de retorn al port. Arribada i trasllat a Hanoi. Temps lliure. Allotjament segon elecció: Hotel 
Chalcedony (opció 3 estrelles) o Hotel Le jardín Haute Couture (opció 4 estrelles) o similars. 
 
Dia 5 |  HANOI  HUE 

Visita de la ciutat incloent els llocs més interessants com el Temple de la Literatura, la Plaça de Ba Dinh, la Pagoda d’un 
Pilar, el Mausoleu de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre pilars, la pagoda de Tran Quoc i el temple Quanh Thanth al 
Llac Oest. A la tarda, vol a Hue. Arribada  i trasllat a l’hotel. Allotjament segon elecció: Asia Hue (opció 3 estrelles) o Eldora 
Hotel (opció 4 estrelles) o similars.      
 
Dia 6 |  HUE  

Dedicarem el dia complet a explorar l’importantíssim llegat arquitectònic de Hue, la que va ser capital de l’última dinastia 
imperial del Vietnam. Visitarem la Ciutadella, el Palau Reial i les restes de la Ciutat Púrpura Prohibida; el mausoleu de rei-
poeta Tu Duc; farem un creuer pel riu dels Perfums i ens relaxarem a la Pagoda de Thien Mu, símbol màxim de 
l’espiritualitat del centre de Vietnam. Acabem el dia amb una visita al popular mercat de Dong Ba. Allotjament. 
 
Dia 7 |  HUE  MUNTANYES DE MARBRE  HOI AN 

Esmorzar. Trasllat per la panoràmica carretera de la costa a Hoi An a uns 130 quilòmetres al sud de Hue. Pel camí, ens 
detindrem primer a Danang per visitar l’interessant Museu Cham que allotja la mes gran col·lecció del món d’escultures i 
artefactes d’aquesta antiga civilització. La segona parada serà a les Muntanyes de Marbre, complex de cinc formacions 
rocoses a la vora del mar que ha estat, al llarg dels segles, un lloc de gran importància espiritual i religiosa. Tindrem ocasió 
de pujar a la “Muntanya de Marbre” i visitar alguna de les seves coves i pagodes. A la tarda visitarem la ciutat de Hoi An i 
tindrem ocasió de veure alguns dels monuments més rellevants: la casa antiga de Duc An, la congregació xinesa de Phuc 
Kien, el pont cobert japonès, el museu de ceràmiques, el centre de treballs artesanals i el colorista mercat. Allotjament 
segon elecció: Hotel Silk Eco Hoi An (opció 3 estrelles) o Silkotel Hoi An (opció 4 estrelles) o similars. 
 
Dia 8 | HOI AN 

Esmorzar i dia lliure a Hoi An, una de les ciutats més boniques del sud-est asiàtic. Per als que vulguin aprofitar al màxim la 
seva estada, trobaran que també estan en el lloc adequat, on es podrà gaudir de multitud d'activitats com passejades en 
bicicleta, una visita a algun llogaret tradicional, mini cursos de cuina, passejades en magnífiques platges ... Hi ha molt on 
triar, encara que també pot combinar-se tot això amb el nostre programa opcional Hoi An Eco Tour i per què no, visitar el 
famós pont daurat "Golden Bridge". Allotjament. 
Opcional eco-tour: Sortim en bicicleta cap Tra Que, que és un llogaret rural situat en una illa del riu Thu Bon, dedicat al 
cultiu d'herbes i vegetals orgànics. En el seu lloc utilitzen algues que recullen en un llac proper. En el llogaret ens rebrà una 
família d'agricultors que ens explicaran com és el procés de cultiu d'alguns dels 31 vegetals que cultiven. Tindrem ocasió 
de participar en les feines del camp. Al migdia gaudirem d'una classe de cuina tradicional en base als vegetals orgànics que 
es conreen, seguida d'un dinar. A primera hora de la tarda continuarem amb bicicleta fins a la platja d'An Bang on, si el 
temps acompanya, podrem donar-nos una capbussada i descansar. Continuem després vorejant la costa fins a la platja de 
Cua Dai on prendrem un altre respir abans de tornar al nostre hotel a Hoi An. Preu aproximat per persona: 65USD. 
Opcional Golden Bridge: Sortida per carretera de Hoi An cap Danang, la ciutat més important de tot el centre del Vietnam, 
coneguda també com la ciutat dels ponts, on prendrem el telefèric que ens pujarà a Ba Na Hills, un complex turístic fundat 
per colons francesos a principis de segle XX. El passeig al telefèric ens permetrà apreciar tot el paisatge de la zona i observar 
la immensitat dels boscos i els turons.  
A l'arribar a l'estació de Ba Na ens dirigirem cap a l'impressionant Pont de les Mans, una enorme passarel·la de 150 metres 
sostinguda per dos enormes mans, que s'eleva a 1.400 metres sobre el nivell de la mar, obtenint des d'allà unes 
impressionants vistes de les turons limítrofes. Des del pont arribarem després a la zona de "Le Jardin d'Amour" on farem 
una passejada pels jardins de diferents flors i adornats d'escultures diverses inspirades en l'art clàssic. La nostra propera 
visita en aquesta zona serà a la pagoda budista de Chua Linh Ung, on admirarem a el Gran Buda blanc de 27 metres d'altura.  
 

http://www.chalcedonyhotel.com/
http://www.chalcedonyhotel.com/
https://lejardinhotels.com/hanoi-haute-couture/
https://www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails/
http://www.pelicancruise.com/
http://www.chalcedonyhotel.com/
http://www.chalcedonyhotel.com/
https://lejardinhotels.com/hanoi-haute-couture/
http://www.asiahotel.com.vn/
http://eldorahotel.com/
http://eldorahotel.com/
https://silkeco.mulberrycollectionvn.com/
https://hoian.silkotel.com/
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Prendrem després un telefèric diferent a el primer, que ens portarà a l'French Village, la zona més gran de Ba Na Hills, en 
la qual trobarem una gran plaça, una església i multitud de performance i espectacles ... Des d'allà, agafarem una altra 
vegada un telefèric, però aquesta vegada serà en el qual està considerat com el més llarg de el món, amb els seus 5.771,61 
metres de longitud que ens portarà des del cim directament a la falda de la muntanya. Trasllat de retorn per carretera a 
Hoi An. Preu aproximat per persona: 115USD. 
 
Dia 9 | HOI AN  DANANG  HO CHI MINH 

Esmorzar i matí lliure. A la tarda, trasllat a l’aeroport de Danang i vol a Ho Chi Minh. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament 
segon elecció: Hotel Huong Sen (opció 3 estrelles) o Eden Saigon Hotel (opció 4 estrelles) o similars. 
 
Dia 10 |  HO CHI MINH  TÚNELS DE CU CHI  HO CHI MINH 

Esmorzar i visita de la ciutat, incloent els llocs més interessants, como són el Temple de l’Emperador de Jade, la catedral 
de Notre Damme, l’Oficina de Correus, el Palau de l’Òpera, l’ajuntament i el mercat de Ben Thanh. Sortida cap a Cu Chi,  
on la guerrilla va fer una complexa xarxa de túnels que acollien les més variades instal·lacions subterrànies com hospitals, 
cuines, oficines. Retorn a Ho Chi Minh i allotjament. 
 
Dia 11 |  HO CHI MINH 

Esmorzar i dia lliure per aprofundir en aquesta excitant ciutat al ritme de cadascú, per acabar les compres o bé per fer una 
interessant excursió opcional al Delta del Mekong. Allotjament. 
Opcional Delta del Mekong: Sortida molt aviat cap al delta del Mekong, a on tindrem l’ocasió de fer un recorregut en vaixell 
pel riu Mekong fins arribar al mercat flotant de Cai Be; on els habitants de la zona intercanvien els seus productes. Parada 
a alguna de les petites industries familiars de la zona i a una de les cases més antigues. Es continuarà per un estret canal 
que es travessarà en petites barques tradicionals a rems. La parada següent serà a l’illa d’An Binh, ja a la província de Cuu 
Long, on se servirà un dinar típic del Mekong (inclòs). A la tarda, visitarem exuberants jardins i l’antiga casa de Cai Cuong, 
on tindrem també ocasió de provar les fruites local i d’escoltar música tradicional en directe, abans de tornat a l’hotel de 
Ho Chi Minh a on s’arribarà a última hora del dia. Preu aproximat per persona: 120USD. 
 
Dia 12 |  HO CHI MINH  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport. Vol de tornada. Nit a bord.  
 
Dia 13 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ TEMPLES D’ANGKOR 
 
Dia 12 ǀ HO CHI MINH  SIEM REAP 

Esmorzar i sortida de l’hotel. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per volar a Siem Reap. Arribada i trasllat a 
l’allotjament a Tara Angkor o similar. 
 
Dia 13 ǀ SIEM REAP 

Esmorzar i sortida cap al complex arqueològic principal. Visitarem primer la porta sud d’Angkor Thom i el seu pont d’accés, 
que mostra l’eterna lluita entre el be i el mal, representada pels colossos i els dimonis. Més endavant trobem el Bayon, un 
dels més impressionants monuments de tot l’àrea, amb 54 torres i més de 200 rostres enormes tallats, representant a la 
bodhisatva Avalokitecvara. La visita següent serà als Temples de Phimean Akas i Bapuon i a les magnífiques Terrasses del 
Rei Leprós i dels Elefants, que tenen uns impressionants sota relleus. Continuem per carretera a Kravan, un dels temps més 
peculiars de l’àrea, construït en totxo al segle X i  dedicat al deu hindú Visnú. Tant la distribució de les seves torres com els 
seus sota relleus (sobre totxo) són únics a l’art khemer. L’última visita serà Angkor Wat, la joia de l’àrea, el temple més gran 
i monumental mai construït. Dedicat també al deu Visnu i rèplica perfecta del Mont Meru, lloc on habiten els deus del 
panteó hindú. Per acabar aquest complet programa de la tarda, ens acostarem al Temple Pre Rup, des d’on es gaudeix 
d’una bonica posta de sol. Tornada a l’hotel i allotjament. 
 
Dia 14 ǀ SIEM REAP 

Esmorzar i sortida al remot temple de Banteay Srei, la ciutadella de les dones, que te uns sota relleus magnífics de pedra 
rosa. Aquest temple del segle X, que ha sigut inaccessible als visitants fins a les dates recents, és un dels més bonics i 
harmoniosos de tot l’art khmer. Després de la visita ens dirigim a Banteay Samre, un petit temple dedicat a Visnu i construït 
al segle XII seguint l’estil d’Angkor Wat. Ha sigut recentment restaurat. Sortim de nou cap a l’àrea arqueològica on visitarem 
Ta Prohm, el temple germà de la jungla, un dels més grans monuments de l’àrea que s’ha mantingut tal i com la van trobar 
els exploradors del segle XIX. Enormes arbres abracen les pedres del temple, formant un conjunt surrealista en el que no 
se sap on comença i termina cada un dels dos elements. Seguim el recorregut visitant Chau Say Tevoda i Tomanom, temples 
petits i casi bessons, temples de gran harmonia que inspiren serenitat. L’última visita serà Takeo, la “torre de cristall”, 
monument a la simplicitat i l’elegància. Allotjament. 

http://www.huongsenhotel.com.vn/
https://www.edenstarsaigonhotel.com/
http://www.taraangkorhotel.com/
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Dia 15 ǀ SIEM REAP  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i sortida de l’hotel. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 16 ǀ MADRID o BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA 
Hotels 3 estrelles 
Mínim 2 persones: 1.310€  
Suplement habitació individual: 340€ 
 
Hotels 4 estrelles 
Mínim 2 persones: 1.510€ 
Suplement temporada alta (fins el 30/04 i 1/10 al 14/12): 30€ 
Suplement habitació individual: 700€ 
Suplement habitació individual temporada alta (fins el 30/04 i 01/10 al 14/12): 735€ 
 
EXTENSIÓ A ANGKOR 
Mínim 2 persones: 380€ 
Suplement habitació individual: 200€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, 
de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i 
d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al desembre 
2022. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2023 
 
Tots els dissabtes  
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 2 persones, màxim 20. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia te 
dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 9 nits en hotels especificats o similars amb esmorzar, segons elecció. 

• Una nit en jonc a Halong Bay, en pensió completa. 

• Vols domèstics Hanoi - Hue i Danang - Ho Chi Minh. 

• Trasllats i recorregut en vehicle amb aire condicionat. 

• Visites esmentades a l’itinerari. 

• Entrades a les visites. 

• Vaixell-dragó al riu Perfum. 

• Guia de parla castellana durant les visites (excepte a Halong que és guia en anglès del propi vaixell). 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
Extensió a Angkor 

• Guia local en castellà. 

• Trasllats. 

• 3 nits en hotel especificat o similar amb esmorzar. 
 
 
 
 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLOU 

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia QATAR en classe N) Sortides Barcelona o Madrid: 1.295€ (taxes incloses 
calculades al desembre/22). Per realitzar l’extensió a Angkor: (tarifa en base a la companyia QATAR en classe N i 
CAMBODIA ANGKOR AIR en classe T). Sortides Barcelona o Madrid: 1.645€ (taxes incloses calculades al 
desembre/22). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Visats. 

• Entrades als temples d’Angkor (aprox. 62USD). 

• Menjars no esmentats. 

• Propines, ni qualsevol altre servei no especificat. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. 
Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos. Actualment no es necessita visat d'entrada a Vietnam per estades 
de fins a 15 dies al país (14 nits). 
El visat de Cambodja es pot tramitar a l'entrada i costa 36USD. S’ha de portar 1 foto. També existeix la possibilitat de 
tramitar-lo abans de la sortida a traves de https://www.evisa.gov.kh/. En el cas de voler tramitar-lo a través d’Altaïr 
Viatges, el preu es veurà incrementat en 30€ per persona, en concepte de despeses de gestió. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional per a Vietnam i Cambodja. 
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Programa molt condensat per a aquells que en pocs dies volen visitar els punts més importants de Vietnam.  
Sortides cada dissabte per un mínim de 2 persones. Totes les visites guiades són en espanyol. L'excursió a Ha Long Bay es 
farà amb guia en anglès que proporciona el creuer mateix. 
Els trasllats aeroport-hotel-aeroport es presten sense guia. El nombre màxim de participants pot variar duna zona a una 
altra, però en cap cas excedirà dels 20 passatgers. 
No hi estan incloses les propines i en aquesta part del món són obligades. La xifra orientativa de totes les propines en un 
viatge pot ser aproximadament entre 2,5 i 4 euros per viatger i dia, depenent de les atencions rebudes i també de la mida 
del grup.  
Les excursions opcionals que s'ofereixen només són informatives, s'han de reservar i pagar en destinació. 
Possibilitat d'extensions a Cambodja o a les platges i millora de la categoria dels hotels.  

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://www.evisa.gov.kh/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/vietnam
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/cambodja
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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DIVISES 
La moneda del Vietnam és el Dong (VND), consultar canvi a: XE converter.    
La moneda nacional a Cambodja és el Riel (KHR), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
El clima és tropical a Vietnam, però existeixen diferències climàtiques entre el sud i el nord, essent aquest últim, més fresc. 
L’estació de pluges és de maig a octubre al nord amb temperatures d’entre 30º i 40º, amb tifons entre setembre i 
novembre i pluges molt fortes al juliol i a l’agost. Al centre del país, plou abundantment de juliol a gener i al sud de juliol a 
novembre. L’estació seca de desembre a abril és agradable i les temperatures són suaus.  
Els millors mesos per viatjar són de desembre a abril. 
A Cambodja el clima és tropical amb dues estacions: la seca de novembre a març amb temperatures de fins a 30° i la 
temporada de pluges de maig a octubre amb temperatures de fins a 35° i molta humitat. Les pluges solen ser curtes i 
violentes amb freqüents inundacions. Els millors mesos per viatjar són de novembre a març. 
 
 PER SABER MÉS DE VIETNAM I CAMBODJA   
 
Utilitza l’ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Vietnam i 
Cambodja  que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors per a Vietnam i 
Cambodja. 
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=VND
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KHR
https://www.altair.es/cat/libros-zona/vietnam-03DJ/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/camboya-03DB/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Vietnam
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Camboya
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

