
 

 
Vietnam  

Del 14 al 28 d’agost 2020 

 

Vietnam és l’autèntica Àsia i un dels països més interessants per visitar de tot el continent.  És 
impressionant observar l’evolució que el país ha fet en els darrers 25 anys en què ha passat de 
ser un poble pobre i sotmès a assolir un considerable desenvolupament social i econòmic que 
malauradament no ha arribat a tot el territori nacional. L’esperit treballador i l’instint de 
supervivència dels vietnamites els ha convertit en un país de comerciants i emprenedors i ha 
canviat el panorama sobretot a les ciutats mentre les zones rurals segueixen conservant tot 
l’encant de les tradicions, dels paisatges i, sobre tot, de la gent d’aquest magnífic país que us 
fascinarà amb els seus grans contrastos.  El Club del Viatger us proposa dues dates de sortida 
amb un itinerari i serveis idèntics excepte el Festival dels Fanalets de Hoi An que podran veure 
només els que viatgin el 31 de gener.  Tots els serveis d’aquest viatge són de molt bona qualitat 
començant pels vols directes de la prestigiosa Singapore Airlines i continuant amb la cuidada 
selecció d’hotels i restaurants.  Volem ressaltar especialment l’assistència a diversos espectacles 
tradicionals de gran categoria que ens deixaran bocabadats.  Un viatge emocionant en què 
pràcticament tot està inclòs.  Acompanyeu-nos al Vietnam i experimenteu una Àsia única i 
inoblidable! 

Itinerari 

 De camí al Vietnam         Divendres, 14 d’agost 

A primera hora del matí, sortida des dels diversos punts de recollida habituals del Club del Viatger cap a l’aeroport de 
Barcelona on facturarem els equipatges directament fins a Hanoi.  Cap al migdia, sortida en vol de la prestigiosa 
companyia Singapore Airlines directe a Singapur.  Àpats i nit a bord. 
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 Arribada a Hanoi            Dissabte, 15 d’agost 

Després d’aproximadament 12 hores de còmode vol, aterrarem al magnífic aeroport de Singapur i enllaçarem amb el vol 
de la mateixa companyia fins a Hanoi on aterrarem cap al migdia.  Després dels tràmits de passaport i duana, ens 
trobarem amb el nostre guia local i ens traslladarem cap a l’hotel Oriental Jade, un establiment de 4 estrelles tipus 
boutique on ens allotjarem les dues properes nits. A l’arribada a l’hotel ens estaran esperant per canviar moneda local a 
les persones que així ens ho hagin sol•licitat i ens lliuraran una targeta telefònica vietnamita a cadascun de nosaltres que 
ens permetrà tenir internet durant tota la nostra estada al país. Pujarem a les nostres habitacions i després de descansar 
una estona i de dinar al mateix hotel, ens portaran a un centre de massatges per rebre un massatge relaxant que ens 
vindrà molt bé després de tantes hores de vol. A continuació anirem a veure un tradicional espectacle al teatre de 
marionetes d’aigua davant del llac Hoan Kiem.   

En acabat, ens recolliran amb uns cotxes elèctrics i descobrirem la ciutat de Hanoi mentre es va fent fosc. El nostre tour 
acabarà al restaurant Quan An Ngon on soparem. Retorn a l’hotel per descansar. 

 Hanoi i gaudirem del espectacle “Quinta essència de Tonkiin”    Diumenge, 16 d’agost 

Després de l’esmorzar, sortirem en autocar per visitar la ciutat de Hanoi que començarà amb els exteriors del Mausoleu 
de Ho Chi Minh, un lloc molt important de peregrinació pels vietnamites.  Al costat del mausoleu veurem també la casa 
“de les cames llargues” de Ho Chi Minh, anomenada així pels pilars de la seva base i que conserva l’estil arquitectònic 
de les minories ètniques de Vietnam. En els tranquils i verds jardins que envolten la casa, visitarem també la pagoda 
d’una sola columna, construïda en fusta al segle XI sobre una única columna de pedra i que se sembla a la flor de lotus.  
Continuarem cap al Temple de la Literatura, la primera universitat nacional de Vietnam. Aquest temple va ser fundat l’any 
1070 per l’emperador Ly Thanh Tong i en els seus orígens va ser dedicat a Confuci i als homes de més saviesa del país. 

Després de dinar a un dels restaurants locals de la cadena Duong, visitarem la pagoda Tran Quoc, una de les més 
antigues de Hanoi.  A continuació farem una passejada pel barri antic on podrem experimentar la vida quotidiana dels 
habitants de la ciutat.  També podrem contemplar el llac Hoan Kiem i la Torre de la Tortuga. Retorn a l’hotel per descansar 
una mica i a les 18 h sortida per anar a gaudir d’un espectacle anomenat Quinta Essència de Tonkin durant el qual 
podrem contemplar elements tradicionals de la cultura vietnamita presentats d’una manera contemporània i innovadora.  
Aquest fabulós espectacle de gran nivell ens oferirà una exploració única i memorable del Delta del riu Vermell, el cor del 
nord de Vietnam. Acabat l’espectacle anirem a sopar al bonic restaurant Cau Go.  Després del sopar retornarem a l’hotel 
per descansar. 

Nota:  s’ha de tenir en compte que per algunes visites del dia d’avui s’ha d’anar vestit amb les espatlles i els genolls 
tapats i que per entrar a les pagodes ens haurem de descalçar. 

 Hanoi – Hoa Lu – Barca pel riu Ngo Dong – Ninh Binh        Dilluns, 17 d’agost 

Després d’esmorzar i ja amb les maletes, sortirem cap a Hoa Lu, una antiga ciutadella on visitarem el temple dedicat a 
l’emperador Dinh Tien Hoang de la dinastia Dinh (anys 968-980).   

A continuació farem un recorregut en barca pel riu Ngo Dong per gaudir del paisatge de Tam Coc, un dels llocs més 
famosos de Ninh Binh.  Tindrem oportunitat de visitar les boniques coves i fer moltes  fotos en un romàntic trajecte en 
una barqueta, guiat per la gent local.   

Després de dinar al restaurant local Chez Loan, continuarem fins a la pagoda de Bich Dong on el Club del Viatger us 
ofereix dues opcions d’activitat per triar: una passejada en bicicleta o un passeig en una carreta tirada per búfals. En tots 
dos casos podrem experimentar la vida quotidiana d’aquesta zona rural del país mentre veiem exuberants arrossars, 
passem per estrets camins de pagès i respirem l’autèntica atmosfera del camp vietnamita. A mitja tarda arribarem a 
l’hotel Hidden Charm de Ninh Binh, un establiment de 4 estrelles on soparem i ens allotjarem aquesta nit. 

 Creuer per la Badia de Halong           Dimarts, 18 d’agost 

Després d’esmorzar sortirem per carretera cap a la badia de Halong, un dels llocs d’obligada visita durant un viatge a 
Vietnam. Quan arribem al moll, ens portaran en unes llanxes fins al luxós vaixell de la companyia Era Cruises i 
embarcarem.Després de rebre les instruccions de seguretat, dinarem a bord i començarem la navegació per les aigües 
de la badia, envoltats de meravellosos i icònics paisatges.  Passarem per un poble de pescadors i per platges i el vaixell 
s’aturarà a una petita illa on els que vulguin podran nedar i refrescar-se.  A continuació, aquells que ho vulguin podran 
fer un recorregut en caiac per les tranquil•les aigües.  

De retorn al vaixell, el Chef de cuina ens oferirà una petita classe de cuina vietnamita i els que vulguin, podran preparar 
ells mateixos els típics “Nems vietnamites”.  Després de sopar a bord, aquells que ho vulguin podran participar en la 
pesca del calamar nocturn.  Nit a bord. 
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 Coves Dark & Bright. Fi del creuer i volem a Danang    Dimecres, 19 d’agost 

Avui podrem començar el dia amb un exercici de Tai Chi a la coberta del vaixell per poder veure com surt el sol sobre la 
badia.  Després d’un petit i lleuger desdejuni,  farem una petita excursió en barques locals per visitar una bonica cova de 
pedra calcària anomenada Dark & Bright Cave (la cova fosca i brillant).   

Retornarem al vaixell i gaudirem d’un brunch que avui ens servirà de dinar. Una mica abans del migdia, acabarem el 
creuer i les llanxes ens portaran al moll des d’on tornarem per carretera a la ciutat de Hanoi i seguirem fins al seu aeroport 
per prendre el vol cap a Danang.  A l’arribada ens traslladarem cap a l’hotel Allegro, un establiment de 4 estrelles situat 
a Hoi An on passarem les tres properes nits. Sopar al mateix hotel i allotjament. 

 Hoi An – Santuari de My Son i espectacle a Hoi An          Dijous, 20 d’agost 

Després de l’esmorzar sortirem per carretera cap a l’antic santuari de My Son i un cop allà, visitarem el centre Tra Kieu 
que havia sigut el centre administratiu del Regne de Champa. Descobrirem les ruïnes de My Son que inclouen unes 
antigues torres construïdes al segle IV.Retorn a Hoi An i dinar al restaurant The Dao Tien River Side. A la tarda farem 
una visita d’aquesta encantadora ciutat que barreja amb molta gràcia els diferents estils xinès, japonès i una mica 
d’europeu. Entre altres coses, visitarem el pont cobert japonès de 400 anys d’antiguitat, l’Assemblea de Phuc Kien i 
l’antiga casa de Tan Ky.  La ciutat ens ofereix nombroses galeries d’art i museus i és coneguda per les seves sastreries 
on fan roba a mida en un temps rècord.  

Aquest vespre anirem a veure un fabulós espectacle a l’aire lliure de gran categoria anomenat “La memòria de Hoi An”.   
Gairebé 500 ballarins i actors professionals ens oferiran un artístic i emocionant viatge a través de la història de Hoi An 
en una posada en escena gairebé comparable a la cerimònia d’inauguració d’un gran esdeveniment esportiu.  Aquest és 
actualment l’espectacle més impressionant de tot Vietnam i la nova gran atracció de la ciutat de Hoi An.Acabat 
l’espectacle anirem a sopar al restaurant local Morning Glory i tornarem a l’hotel per descansar. 

 Curs de cuina Vietnamita – Festival de fanalets    Divendres, 21 d’agost 

Avui serà el dia més tranquil i relaxant de tot el viatge. Després de l’esmorzar sortirem cap al mercat central per comprar 
ingredients frescos de la cuina tradicional vietnamita i després farem un relaxant passeig en barca d’uns 40 minuts per 
arribar a la nostra classe de cuina a l’aire lliure amb vistes al bosc Bay Mau i al riu.  Un Chef local ens ensenyarà a 
preparar alguns plats de la cuina local mentre gaudim de la brisa fresca i un tranquil ambient. Avui dinarem el que hàgim 
preparat nosaltres mateixos...  Després de dinar retornarem a l’hotel per descansar, gaudir de les instal•lacions de l’hotel 
o fer una passejada. Cap a les 18 h anirem cap al centre de Hoi An per passejar pels animats carrers de la ciutat vella, 
plens de fanalets, botiguetes, tallers artesanals i restaurants i ens convencerem que aquesta és una de les ciutats 
definitivament més atractives de tot el país. Sopar al restaurant Otta i retorn a l’hotel. 

 Hoi An – Pas de Muntanya de Hai Van – Hue       Dissabte, 22 d’agost 

Després d’esmorzar sortirem ja amb les maletes cap a Hue.  Durant el trajecte pararem al pas de muntanya de Hai Van 
conegut també com el pas del mar de núvols, el més espectacular de tot Vietnam i les excepcionals vistes que tindrem 
ens compensaran sobradament les abundants corbes al llarg de la ruta.  

Des del dalt del pas podrem veure el mar de l’est i una part de la ciutat de Danang. En el nostre recorregut farem també 
una parada a les Muntanyes de Marbre, un lloc famós pels seus impressionants paisatges, les seves coves naturals i les 
artesanies de pedra tallada.  Durant la baixada del pas, gaudirem d’unes magnífiques vistes sobre la platja de Lang Co 
mentre respirem aire fresc de la muntanya. Arribarem a Hue per dinar a un restaurant local i després anirem a l’hotel 
Saigon Morin, un establiment de 4 estrelles amb un estil molt  vietnamita on passarem aquesta nit.  Tindrem un parell 
d’hores lliures a Hue i a les 18 h ens portaran al nostre hotel uns vestits tradicionals de rei i reina del Vietnam perquè ens 
els posem i a continuació ens traslladaran en rickshaw (tricicle) fins al moll on pujarem a una barca per gaudir d’un sopar 
d’estil reial i escoltar la mateixa música tradicional de la qual gaudia l’emperador.  Retorn al nostre hotel per descansar. 

 Riu Perfum – Ciutadella Imperial Hue – Vol a Ho chi Minh    Diumenge, 23 d’agost 

Esmorzar i sortida per embarcar en un romàntic creuer pel riu Perfum.  Visitarem l’antiga i sagrada pagoda de Thien Mu 
(pagoda de la dama celestial). Continuarem cap a la tomba de Minh Mang que combina l’arquitectura tradicional amb la 
natura que l’envolta i consisteix en 40 construccions entre palaus, temples i pavellons i acabarem la visita a la Ciutadella 
Imperial de Hue que és el palau de la dinastia Nguyen (1802-1945), la darrera del Vietnam. Aquest recinte imperial està 
situat davant del riu Perfum i està envoltat d’una muralla de 10 km de perímetre amb 10 portes que donen accés a 10 
ponts sobre la fossa que envolta la ciutadella. Aquest és sense dubte el lloc més emblemàtic de Hue. Després de dinar 
al restaurant Les Jardins de la Carambole, ens traslladarem a l’aeroport per volar cap a la ciutat de Ho Chi Minh, ja al 
sud del país. A l’arribada, ens traslladarem cap a l’hotel Liberty Central Saigon Riverside on ens allotjarem les dues 
properes nits.  Sortirem plegats per sopar a un restaurant local i tornarem a l’hotel per descansar. 
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 Ho chi Minh – Antiga Saigon – Creuer Bonsai          Dilluns, 24 d’agost 

Després d’esmorzar començarem la visita de la ciutat de Ho Chi Minh, l’antiga Saigon. Farem una parada a la Catedral 
de Notre Dame i a l’oficina central de correus per observar els edificis d’arquitectura francesa construïts durant l’època 
colonial. Veurem també el Palau de la Reunificació (l’antic palau presidencial) construït el 1962 i famós per haver sigut 
atacat pels tancs el 1975, significant aquest atac la caiguda de Vietnam del sud.  

Continuarem la visita al punyent Museu de les restes de la Guerra que documenta d’una manera molt eloqüent els estralls 
de la llarga guerra entre Vietnam i els Estats Units d’Amèrica. Després de dinar al restaurant Hoa Tuc, anirem en llanxa 
ràpida cap als Túnels de Cu Chi, una immensa i impressionant xarxa de túnels connectats sota terra que van ser utilitzats 
per l’Exèrcit Revolucionari Vietnamita (Vietcong) durant la guerra contra els Estats Units, coneguda mundialment com la 
Guerra del Vietnam. Amb més de 200 Km de llargada i fins a 12 m de profunditat, els túnels van servir d’amagatall, rutes 
de comunicació, magatzem de menjar i d’armament, hospital, etc.  En l’excursió d’avui podrem comprendre una mica el 
caràcter perseverant del poble vietnamita i l’esperit de sacrifici de la seva gent.  Després d’aquesta apassionant visita, 
tornarem a Ho Chi Minh City.  Sortida cap al moll per gaudir del sopar a bord del creuer Bonsai Cruise sobre el riu Saigon 
mentre gaudim de les llums nocturnes de la ciutat. Acabat el creuer, retorn a l’hotel per descansar. 

 Riu Mekong – Nhon Thanh – Can Tho         Dimarts, 25 d’agost 

Esmorzar i sortida cap a Ben Tre, ciutat situada a 85 km al sud de Ho Chi Minh, en el delta del riu Mekong que avui 
explorarem.  Farem un recorregut en barca a través del riu Chet Say que ens permetrà conèixer la vida quotidiana dels 
locals sobre els rius que formen aquest delta.  

Pel camí farem diverses parades per contemplar el processament del coco, veure els forns on es couen les totxanes 
fetes a mà, els forns de carbó de closca de coco i altres peculiars activitats de la zona.  Entrarem també al canal Cai Son 
on veurem el sistema de pesca fluvial que utilitzen els pescadors locals i visitarem un forn de pastes de coco on ens 
obsequiaran amb les pastes de coco, fruita i te de mel mentre tenim ocasió de conèixer una mica més els habitants del 
delta. Seguirem camí fins al poblat de Nhon Thanh, conegut pels tallers de teixir estores i acabarem el matí fent un 
passeig en bicicleta o en carreta (podrem triar) fins al senzill restaurant familiar Hai Ho on dinarem a base de cuina local. 
Retorn al moll Hung Vuong en barca i continuació per carretera fins a la ciutat de Can Tho on aquesta nit ens allotjarem 
a l’hotel Victoria Can Tho de 4 estrelles. Temps per descansar o gaudir de les instal•lacions de l’hotel on també soparem. 

 Mercat flotant de Cai Rang – Retorn a Ho Chi Minh     Dimecres, 26 d’agost 

Avui ens llevarem ben d’hora per poder gaudir en tot el seu esplendor el mercat flotant de Cai Rang, el més gran i famós 
de tot el delta del Mekong. A dalt d’una barca tindrem l’ocasió d’endinsar-nos en el complicat sistema de canals per veure 
el mercat de primera mà. 

Continuarem el recorregut a través d’un camí rural per contemplar el magnífic paisatge i conèixer una vegada més la 
fascinant gent local i les seves rutines diàries. Visitarem també jardins de fruites tropicals com mangos, papaies i pinyes.  
Dinar al restaurant Sao Hom i retorn a la ciutat de Ho Chi Minh per carretera.  Aquesta darrera nit al Vietnam ens tornarem 
a allotjar a l’hotel Liberty Central Saigon Riverside. Deixarem els equipatges a les habitacions i tindrem temps per 
refrescar-nos abans de sortir plegats cap al restaurant Shri on farem el sopar de comiat d’aquest viatge. Aquest restaurant 
i la seva terrassa estan de “moda” a la ciutat i estan situats a dalt de tot d’un edifici des d’on admirarem per darrera 
vegada en aquest viatge les espectaculars vistes de la nit de Saigon.  Retorn a l’hotel per descansar. 

 Sortida cap a Barcelona              Dijous, 27 d’agost 

Després d’esmorzar disposarem de temps lliure per fer les últimes compres o passejar per la sempre animada Ho Chi 
Minh.  Abans del migdia sortirem de l’hotel amb els equipatges i anirem a dinar al restaurant Ngon Villa Sai Gon. Després 
de dinar continuarem cap a l’aeroport de Ho Chi Minh per facturar els equipatges directament a Barcelona i prendre el 
vol de Singapore Airlines cap a Singapur on enllaçarem amb el vol de tornada directe a Barcelona.  Sopar i desdejuni a 
bord. 

 Arribada a casa        Divendres, 28 d’agost 

Després de quasi 14 hores de còmode vol, aterrarem a l’aeroport de Barcelona a primera hora del matí. Després de 
passar control de passaports i recollir els equipatges, l’autocar del Club del Viatger ens retornarà als mateixos punts de 
recollida del primer dia.  Fi del viatge. 
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Aquest viatge inclou 

 Dinar unes setmanes abans de cada sortida per explicar detalladament el viatge i donar orientacions i consells 
interessants als participants però, sobretot, per fer la primera trobada de companys de viatge i començar a gaudir 
junts de Vietnam. 

 Vols internacionals de la prestigiosa companyia Singapore Airlines en classe Turista amb totes les taxes i 
impostos inclosos. Utilitzarem els vols directes Barcelona-Singapur-Barcelona amb la comoditat que això suposa. 

 Vols interiors a Vietnam de la companyia Vietnam Airlines o similar en classe Turista. 

 Facturació d’equipatge amb un màxim de 20 Kg. per persona 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guies vietnamites d’idioma espanyol durant tota l’estada a Vietnam. 

 Trasllats a l’aeroport de Barcelona en autocar privat (anada i tornada) des de diversos punts de recollida a pobles 
de la costa. 

 Allotjament a hotels de Primera Categoria (categoria local), tots ells amb bones puntuacions a Google i a 
Tripadvisor.   

 Esmorzar tipus bufet cada dia 

 Pensió completa durant tot el viatge, des del dinar del primer dia fins al dinar del darrer. 

 Una cervesa o un refresc a cada dinar i sopar. 

 Les propines pels guies locals i els conductors d’autocar durant el viatge que al Vietnam són molt esperades i 
gairebé obligatòries. D’aquesta manera podem dir que en el viatge està pràcticament tot inclòs. 

 Targeta SIM vietnamita pel telèfon mòbil amb connexió a internet. 

 Canvi d’Euros a Dongs vietnamites sense cobrar cap comissió a l’arribada a Vietnam, només per les persones que 
ens ho hagin sol•licitat amb uns dies d’antelació.  

 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia AXA Winterthur 

 1 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació. 

 Documentació informativa del viatge amb el recorregut definitiu per poder deixar a les famílies. 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol altra beguda durant els àpats excepte les que consten en l’apartat “aquest viatge inclou”. 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 

 Assegurança d’anul•lació del viatge que es pot adquirir de forma opcional a les oficines del Club del Viatger amb 
un cost addicional de 125€.  Informeu-vos també a les nostres oficines de les assegurances de lliure desestimació 

a un cost addicional. 
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Preus 

Per persona compartint habitació doble ……………………………………………………………………………….  5.295 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………....…………………….  975 € 

Suplement per volar en l’excepcional classe Business  en els vols de Singapore Airlines:  2.385 € 

Aquest suplement no està subjecte a cap descompte i les places són molt limitades 

 

Calendari de pagament 

Dipòsit de 1.500 € abans del 5 d’abril 2020 

Resta del viatge abans del 10 de juliol 2020. 

 

Notes importants 

 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora o per canvis en els horaris dels vols. 

 En cas d’haver de canviar algun dels hotels de l’itinerari, el grup s’allotjaria en un hotel de la mateixa categoria i 
similars característiques. 

 Per aquest viatge es necessita el passaport de lectura electrònica amb una validesa mínima de 6 mesos a partir 
de la data d’entrada a Vietnam. 

 No es necessita visat d’entrada a Vietnam per estades de 15 dies o menys. 

 La diferència horària vers Catalunya és de +6 hores a l’agost. 

 La moneda utilitzada a Vietnam és el Dong. El canvi aproximat és 1 Euro = 25.000 Dongs (a setembre de 2019) 

 No hi ha vacunes obligatòries pel viatge a Vietnam que els proposem. 

 

Webs importants del viatge 

Hotel Oriental Jade a Hanoi   

Restaurant Quan An Ngon   

Restaurant Duong   

Espectacle la Quinta Essència de Tonkin   

Restaurant  Cau Go  

Restaurant Chez Loan   

Hotel Hidden Charm  a Ninh Binh   

Creuer  per la badia de Halong   

Hotel Allegro a  Hoi An   

Restaurant The Dao Tien River Side   

Espectacle “La memòria de Hoi An”   

http://theorientaljadehotel.com/
http://quananngon.com.vn/
https://duongsrestaurant.com/
https://www.thequintessenceoftonkin.com/
http://www.caugorestaurant.com/
https://hotelchezloan.com/en
http://hiddencharmresort.com/en/
https://eracruises.com/en/
https://www.littlehoiangroup.com/allegro-hoi-an
http://thedaotien.com/
https://hoianimpression.vn/en/
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Restaurant Morning Glory   

Restaurant Otta   

Hotel Saigon Morin a Hue   

Restaurant Les Jardins de la Carambole   

Hotel Liberty Central Saigon Riverside a Ho Chi Minh City   

Restaurant Hoa Tuc   

Creuer Bonsai Cruise   

Hotel Victoria Can Tho a a Can Tho   

Restaurant Shri   

Restaurant Ngon Villa Sai Gon   

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 

https://tastevietnam.asia/morning-glory-restaurant-hoi-an
https://otta-cuisine.business.site/
http://www.morinhotel.com.vn/
https://www.facebook.com/LesJardinsDeLaCarambole/
https://www.libertycentralsaigonriverside.com/en/
http://www.hoatuc.com/wordpress/
http://www.bonsaicruise.com/
https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho
https://shri.vn/hcm/
https://saigon.ngonvilla.com/

