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Bangkok. 
 
Bangkok és la capital i la ciutat més poblada de Tailàndia. Coneguda 
com a Krung Thep Mahanakhon, va ser un petit punt comercial a la 
desembocadura del riu Chao Phraya durant el Regne d'Ayutthaya. Va 
arribar al primer pla de Siam, quan va rebre el status de ciutat capital l'any 
1768, després de cremar-se Ayutthaya. Això no obstant, l'actual regne de 
Rattanakosin no va començar fins al 1782, quan es va traslladar la capital 
a través del riu per Rama I, després de la mort del rei Taksin. La capital 
de Rattanakosin s'anomena ara formalment "Phra Nakhon", i pertany als 
antics límits del nucli de la metròpolis. Des del segle XVIII, el nom de 
Bangkok incorpora l'acumulació urbana amb la seva pròpia administració 
pública i el seu propi governador. S Durant els últims dos-cents anys, 
Bangkok ha crescut fins a arribar a ser el centre polític, social i econòmic, 
no només de Tailàndia, sinó de tot Indoxina i el Sud-est asiàtic. La seva 
influència en l'art, la política, la moda, l'educació i l'entreteniment, així com 
en el món dels negocis, li ha proporcionat a Bangkok un estatus de ciutat 
global. 
La ciutat té una població de 9.100.000 habitants, i si es té en compte tota 
l'àrea del gran Bangkok, aquesta posseeix 13.000.000 habitants (2013). 
Això, a la vegada, ha modificat el país, ja que ha passat de ser una 
població tailandesa bastant homogènia a una mescla amb grups 
procedents de l'Índia i la Xina, convertint-la en una ciutat cada vegada 
més cosmopolita. 
 
Hi arribàrem el dia 8 de setembre de 2017, a les 9:40 hores. Ens hi 
estarem fins el dia 11, al Apartohotel Baan K Managamen by Bliston, 
12/1 Soi Sathorn 2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bang Rak, 
10500 Bangkok, Tailandia. En principi ens tenen que venir a recollir al 
aeroport, sinó agafarem un taxi, per uns 10 €  ens durà fins l’hotel, sense 
problemes. 
 
Un cop fet el chek in al hotel i de menjar alguna cosa, començarem a 
visitar la ciutat per Els khlongs, que són els canals que travessen 
Bangkok, i també els que li han donat a la ciutat el pseudònim de "la 
Venècia de l'Est". Quan recorres aquests canals en barca et dóna la 
sensació d'estar en una altra ciutat i fins i tot en un altre temps, lluny dels 
gratacels, el trànsit i el soroll. Pel camí anirem veient casetes sobre pilons, 
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escoles, temples, restaurants, botigues i gent saludant-vos al passar. És 
el Bangkok que manté les costum de fa dècades, el Bangkok més 
autèntic. Aquests khlongs no van ser construïts només per canalitzar les 
aigües residuals, sinó per transportar mercaderies i persones i vendre 
directament en els anomenats mercats flotants. La majoria d'ells han estat 
reconvertits en carrers, quedant només alguns majoritàriament a la part 
oest del riu Chao Phraya. 
 
Per fer aquesta excursió hem de llogar un long tail boat (1.000THB per 
hora, encara que amb sort i negociant bé, de vegades poden baixar fins 
700-800THB), les acolorides i allargades barques-taxi que veurem en la 
majoria d'embarcadors. Existeixen també excursions en grup (700THB 
per persona) que surten de l'embarcador central (Sathorn), però no tenen 
res a veure, el cost serà el mateix i l'experiència molt menys autèntica. 
Solen haver taxistes amb els seus long tail boats (hang Yaos) a 
l'embarcador del Grand Palace (Pier 9 - The Chang) i en l'embarcador 
central de Sathorn. Així que ens hem de dirigir a un d'ells i negociar el 
preu. Aquestes són les dades que hem de donar-li. 
 
Volem visitar els khlongs de Thonburi (a l'oest del riu), incloent el Khlong 
Mon, el Khlong Bangkok Noi i el Khlong Bangkok Yai. Demanarem qu’ens  
deixin a l'embarcador de Phra Arthit (Pier 13), per seguir amb Khaosan 
Road (següent visita). 
 
Podem fer un tour de 2h per arribar a zones més apartades i autèntiques 
de la ciutat. 
 
Prendre-ho sobre les 15.00-16.00 ja que així tornarem amb barca amb la 
posta de sol. 
 

Khaosan Road (1-2h): 

 
Prendre el vaixell fins a l'embarcador nº 13 (Phra Arthit). Sortir del moll 
pel carrer perpendicular al riu i girar a la dreta al carrer Phra Arthit. 
Prendre la primera carreró a l'esquerra i girar a l'esquerra en l'anomenada 
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Rambuttri road. Al final de Rambuttri, abans de girar a l'esquerra, veurem 
un seguit de carrerons que ens porten a Khaosan Road, que és paral·lel 
al carrer per la qual anem. 
 
Khaosan Road i les 3 o 4 carrers que l'envolten (especialment Rambuttri 
Alley) són el gueto motxiller de Bangkok. Plena de hostals, bars, 
restaurants, llocs de massatges, botigues de tatuatges, botigues de roba 
i agències de viatges, no és el típic lloc que recomanen visitar, però la 
veritat és que enlluerna a molts viatgers, així que fer una paradeta no està 
de més per si ens acaba agradant. 
 
Per menjar alguna cosa per aquí, és molt famós un lloc de Pad Thai que 
sol col·locar-se al davant del restaurant Center Khao Sarn. Baratíssim i 
boníssim. Després sempre podem prendre una cerveseta ben freda en 
qualsevol dels bars del carrer (on trobem lloc!). Encara que si preferim 
alguna cosa més contundent, la recomanació és anar a la paral·lela a 
Khaosan per baix (no Rambuttri Alley, sinó Mayom) i aquí trobarem el 
Ranee s on serveixen una fusió italià-thai, pizzes incloses. O l'Smiths Bar, 
que serveix bon menjar tailandesa en una agradable terrassa de fusta. 
 
Si ens agrada el pad thai i les gambes no podem deixar de provar el de 
Thip Samai,  per a molts tailandesos, ja veurem la cua, el millor pad thai 
de Bangkok. 
 
Queda un pèl lluny, a mig camí entre Khaosan Road i la Xina Town, però 
si no ens ve de gust caminar, sempre podem agafar un taxi per uns pocs 
bats. Caminant són 15 minuts i hauríem de prendre Ratchadamnoen 
Klang Road, passar el Monument a la Democràcia i al final (abans de 
creuar el riu) girar a la dreta en Maha Chai Road. El veureu a un parell de 
cantonades més endavant, a mà esquerra. 
 
Hem de demanar el pad thai de gambes amb el niu d'ou: 80THB el plat, 
per llepar-se els dits. I de beure, el que es porta aquí és el suc de taronja 
(més aviat sembla de mandarina, però tampoc ens posarem tikis-mikis 
quan entra de meravella pel fred que està). Això sí, la tonteria del suc 
acaba sortint més car que el propi menjar, (el preu varia segons el mercat) 
comptem amb uns 140THB el got. 
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Sopar a Chinatown: 
 
Instal·lada al segle XVIII als afores de la ciutat emmurallada, el barri xinès 
de Bangkok és una de les majors comunitats xineses fora del seu país. 
Val la pena recórrer els seus dos carrers principals, Yaowarat i Charoen 
Krung, i perdràs una mica pels carrerons que les uneixen. Ens pensarem 
que ens hem trasllat a la Xina, ja que els seus habitants continuen 
mantenint els seus costums i l'arquitectura i els temples conserven el seu 
estil oriental. 
 
Per sopar, res millor que els llocs de menjar de carrer. Ofereixen 
productes frescos, bon peix i marisc a preus de riure. Allà on veiem gent 
fent cua, segur que trobem un lloc excel·lent! Encara que si preferim 
seure, un dels llocs més famosos és el T & K Seafood, a Phadung Dao 
Road, gairebé tocant Yaowarat. És molt probable que tinguem que 
esperar una estona perquè ens senten! Aquest barri i, sobretot el carrer 
Yaowarat, estan 
animadíssims fins a 
altes hores de la nit. 
 
Com arribar: el més 
pràctic és agafar un taxi 
(10-15min, 50-80THB). 
Si estem pel centre de 
la ciutat, una altra opció 
és agafar el metro fins a 
la parada de Hua 
Lamphong MRT. 
 
 
9 de setembre. 
 
Avui es dissabte, i anirem de mercadillo!!! 
 
El mercat sobre les vies del tren Mae Klong i el mercat flotant de 
Amphawa. 
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El mercat sobre les vies del tren Mae Klong: 
 
Està situat a uns 70km de Bangkok, és un dels mercats més surrealistes 
que veurem a la vida. A l'estar situat literalment sobre les vies del tren, 
cada vegada que aquest passa s’han de retirar les parades i plegar els 
tendals per deixar pas als vagons. Hem d'arribar amb certa antelació a 
una de les hores en què passa el tren per així agafar un bon lloc des d'on 
veure l'espectacle. La millor especialitat en aquest mercat és el marisc i 
el peix, així que si ens entre la fam ja sabem! 
Hores a les que es pot veure el tren entrant o sortint pel mercat: 08.30, 
09.00, 11.10, 11.30, 14.30, 15.30. 
Durada de la visita: 1h. 
Horaris del mercat: cada dia de 07.00 a 17.30. 
Com arribar: anar fins a l'estació de Skytrain BTS Victory Monument, on 
trobarem una parada de furgonetes que van a Amphawa o Mae Klong. 
Prendre la que va a Mae Klong (1h30min, 80THB). Surten cada hora a i 
mitja. També es pot anar en el propi tren, però és complicat des de 
Bangkok i l'arribada no és tan impactant com veure el tren des de les vies. 
 
 
El mercat flotant de Amphawa: 
   
Situat a uns 80km de Bangkok, és el segon mercat flotant més famós. 
Encara que també ha estat massificat i són molts els turistes que van a 
ell, segueix sent altament freqüentat pels propis tailandesos, que van a 
passar el dia i a menjar amb amics o familiars durant els caps de setmana. 
El màxim apogeu és a les 15.00h, però és millor arribar una mica abans 
d'aquesta hora per menjar el menjar que cuinen directament a les 
barques sobre el riu. En aquest mercat  recomanen fer una excursió amb 
barca pels canals (una hora és suficient, 100THB per persona). Si es 
comença a fer tard i no tenim pla a Bangkok a la nit, podeu fer l'excursió 
quan el sol comença a caure per poder veure cuques de llum al riu. 
Durada de la visita: 2 h més trasllats. 
Horaris: de divendres a diumenge de 12.00 a 20.00. 
Com arribar: és a 6 km de Mae Klong. Un cop hagueu vist el mercat sobre 
les vies del tren, agafar un tuk tuk o mototaxi (10min, 50THB per persona) 
fins al mercat flotant de Amphawa. Si volem arribar directament des de 
Bangkok, anar fins a l'estació de Skytrain BTS Victory Monument i fora 
trobarem una parada de furgonetes que van a Amphawa o Mae Klong. 
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Prendre la qual va a Amphawa (1h30min, 80THB). Per tornar a Bangkok, 
veureu que al costat del mercat de Amphawa hi ha una parada de 
furgonetes amb sortides contínues (quant s'omplen). L'última surt a les 
20: 30h (1h30min, 80THB). 
Si no volem anar tan lluny i volem veurà quelcom menys turístic podrem 
visitar aquest mercat. 
 
 
El Mercat flotant de Taling Chan: 
  
Breu descripció: un mercat flotant on poden comprar-se fruites, vegetals 
i plantes, a més de gaudir d'un deliciós marisc! És el més petit i proper a 
Bangkok, i també un dels menys coneguts, el que li dóna un cert toc 
d'autenticitat. Val la pena agafar una barca i infiltrar pels khlongs (canals). 
El preu com sempre és negociable però no hauria de sortir per sobre dels 
100THB per persona. Aquí també ens recomanem menjar en alguns dels 
llocs que hi ha a les barques del riu. Fan gambes gegants a la graella 
(200THB 4-5 unitats) i es pot menjar en els petits tamborets situats en els 
dics (no aixequen més de 10m del terra!). També fan crancs blaus, peix 
a la graella ... 
Durada de la visita: 2-3h. 
Horaris: dissabtes i diumenges de 07.00 a 16.00 
Com arribar-hi: agafar l'autobús públic nº 79 (1h) que va des del centre al 
mercat (veure mapa). Si volem guanyar temps, agafar un taxi des del 
centre (20min, 150-200THB). 
 
De tornada a Bangkok, per la tarda podem aprofitar per algunes compres 
i perdre’ns per els carrerons del centra. 
 
 
10 de Setembre. 
 
Passeig en vaixell pel riu Chao Phraya (40 min) 
  
Prendre el tren aeri (Silom Line) Fins a la parada d'Saphan Taksin, 
caminar una mica a la Direcció que l'IBA el Tren allà de seguida arribarem 
a l'embarcador Sathorn (embarcador central). Aquí haurem de prendre la 
línia verda (Més Ràpida) o taronja (Una mica més lenta) de la Companyia 
Chao Praya Express. Les butlletes (15THB) és poden comprar al mateix 
vaixell petit o un taulell de Companyia que hi ha  al embarcador. 
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Vigileu a l’hora de comprar el bitllet pel vaixell turístic d’aquesta 
Companyia, que val 150THB (bitllet vàlid per a tot el dia) o 40THB (per 
una sola parada), és més car i és exactament el mateix (porten  guia, però 
segons els blogs no es molt bo i costa d’entendre’l). 
 
Hem de baixar a la Parada 9 (El Chang), quan ens anem apropant al 
baixador ens tenim que col·locar a prop de la sortida perquè la parada es 
bastant ràpida. El numero de les parades esta indicat  en els molls. 
 
En aquesta zona podrem visitar el monuments següents. 
 
El Gran Palau (Palau Reial): 
 
Construït en 1782, el Gran Palau va ser la Casa del Rei des del segle 
XVIII fins al segle XX. El Buda Esmeralda el trobarem dins el palau en el 
Wat Phra Kaew.  
 
A pesar de ser una petita escultura de només 45 cm d'altura tallada en 
jade, al   segle XVI es la figura  mes valuosa i venerada de  Tailàndia. 
Durada de la visita: 1h30min. 
Horaris: 08.30-15.30. 
Cost 300THB. 
Com arribar: Baixar a la Parada 9 (El Chang) del Chao Praya Express. 
Caminar de front per carrer Na Phra Lan  Fins a l'entrada (a la Meitat la 
poma aproximadament.). 
Recomanacions especials: No estar permès entrar amb pantalons curts 
o màniga curta  al palau, ens intentaran vendre o llogar roba als afores 
del Palau, però no hem de fer cas, a dintre ens deixaran gratis. Per entrar 
en una sala on hagi un Buda haurem de treure-les sabates, així que millor 
portar mitjons. No fem cas tampoc dels que diuen que el palau esta tancat 
ho fan per  emportar-nos una altra part en tuk tuk, una estafa és molt 
clàssica en aquesta zona. 
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El Wat Pho (Temple del Buda reclinat) 
  
Més que el temple en si, val la pena entrar al seu interior per veure el gran 
Buda Reclinat, una espectacular estàtua de 46 metres de llarg i 15 metres 
d'altura recoberta de pa d'or, la més gran de Tailàndia. 
Durada de la visita: 30min. 
Horaris: 08.30-17.00. 
Cost: 50THB. 
Com arribar-hi: uns 10 min caminant des del Grand Palace. Sortint per on 
hem entrat, girar a l'esquerra i de seguida a l'esquerra per Maharaj Road. 
Trobareu l'entrada a la següent cantonada (passat el Grand Palace). 
Davant de l'entrada hi ha el Rub-ar-roon, un cafè molt agradable amb 
vistes al temple i de molt bona relació qualitat - preu.  Recomanem fer 
una paradeta aquí per prendre una Singha ben fresqueta i menjar alguna 
cosa si tenim gana. 
 
 
El Wat Arun (Temple del Alba) 
 
Es probablement el temple més important de Bangkok. La veritat és que 
val molt la pena entrar per pujar a la torre i poder gaudir de les 
meravelloses vistes del riu, els temples i la ciutat sencera. És molt 
possible que la seva arquitectura d'estil Khmer ens recordi als temples de 
Cambodja, o quan els veiem ens recordin els de Bangkok.... 
Durada de la visita: 1h. 
Horaris: 07.30-17.30. 
Cost: 50THB. 
Com arribar: anar a l'embarcador 8 (Tha Tien) i aquí agafar el vaixell que 
va creuant tot el dia al temple (3THB). 
 
No podem marxar de Bangkok sense visitar el MBK center, te 2500 
tendes i 150 restaurants, 140.000 m2... aquí hi ha tota mena de 
imitacions, les opinions dels que hi ha estat son variades, des de el que li 
sembla fantàstic fins al que li sembla massa car....., a prop hi ha un barri, 
Siem Square, que també es ple de botigues de imitacions i diuen que 
millor i mes econòmic, dons al ataqueeeeee. 
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11 de setembre. 
 
Avui anem a Hanoi, agafarem un taxi fins l’aeroport, ojo l’aeroport no esel 
mateix on hem arribat de Londres, avui matinem, suposo que igual que 
aquí cal ser-hi 2 hores abans. 
 

Salida 
10:00 lun, 11 sep  

Bangkok (Tailandia) - Don Mueang 
International Airport (DMK) 

Thai Lion Mentari 
Co. Ltd  
SL 180 

Thai Lion Mentari 
Co. Ltd  
  

Llegada 
11:45 lun, 11 sep  Hanói (Vietnam) - Noibai Airport (HAN)  Clase - Turista 

 
 
Hanoi 
 
La intenció es esta aquí fins el dia 18 de  setembre, per fer 2 coses del 
tot imprescindibles, la Badia de Halong i Sapa… 
 
Farem el chek in al Blue Hanoi inn Hotel i començarem a recórrer el barri 
antic, hi estem ben be al mig, el primer ens atansarem al llac Lago Hoan 
Kiem. 
 
Com en qualsevol gran ciutat i sobretot, en una capital com Hanoi, el 
trànsit és abundant (sobretot motos). Visitant el llac de Hanoi (llac Hoan 
Kiem), centenars de Motos passaran incessantment al voltant del llac 
central de la ciutat. Per relaxar-nos i meditar, el millor són les pagodes, 
molt abundants en tot Vietnam i Hanoi no és una excepció, amb la pagoda 
d'un sol pilar o la pagoda d'una sola columna.	La profunditat del llac Hoan 
Kiem és aproximadament 1.2m, arribant a aconseguir els 2 m en alguns 
punts. Les seves dimensions màximes són 640m de llarg i 220m d'ample, 
amb un perímetre de 1750m. Encara que sembli impossible, es tracta 
d'un llac natural d'aigua dolça. Existeixen escrits del segle XV en què 
s'esmenta el llac Hoan Kiem de Hanoi. 
A l'interior del llac, en l'únic illot que posseeix es troba la Torre Tortuga 
(Tháp Rua en vietnamita), petita construcció amb forma de torre. També 
hi ha una pagoda a la riba del llac, per accedir a aquesta pagoda, cal 
creuar un pont de fusta de color vermell, el pont es diu Huc. 
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Pagoda llac Hoan Kiem (llac Hoan Kiem), Hanoi, Vietnam 
 
Segons la llegenda, l'emperador Le Loi del Vietnam es trobava prop del 
llac, dissenyant un pla per enderrocar la invasió de la dinastia Ming de la 
Xina. Una gran tortuga (símbol de longevitat a Vietnam) es va aproximar. 
Aquesta tortuga portava a la boca una espasa amb poders màgics, el 
nom de l'espasa és Thuận Thiên (Heaven 's will en anglès, voluntat 
celestial en espanyol). Aquesta arma era capaç d'augmentar la força i 
destresa del seu portador, una força equivalent a 1000 homes. 
L'emperador amb l'espasa que va lliurar la tortuga, va aconseguir vèncer 
a l'invasor xinès (dinastia Ming). 
 
Després de guanyar la batalla, l'emperador Le Loi va manar construir la 
pagoda, per honrar la tortuga. A l'interior de la pagoda, es troba aquesta 
tortuga momificada i conservada per a la posteritat. 
 
Per menjar, com a tots aquets països, al carrer esta ple de paradetes amb 
menjar típic, algunes recomanacions. 
 
 

- Phó. Per menjar-ho 47A de Bat Dan. 
- Bun cha. 67 Duong Thanh Stree 
- Cha ca. 31 Duong Thanh Street, 

 
Mon Hue, es un petit restaurant al carrer Ly Quoc Su, molt recomanat. 
De fet, estarem envoltats de parades de menjar i de petits resturants, 
sembla clar que de gana no en passarem. 
 
 
12  de setembre. 
 
Avui al vespre agafarem el tren per anar Lao Cai, capital de la regió de 
Sapa, per lo tant tenim tot el dia per continuar visitant Hanoi. 
Agafarem un taxi o un taxi de motor fins al complex de Ho Chi Minh. El 
mausoleu, el museu i la zona residencial de Ho Chi Minh ens hi passarem  
fàcilment tot el dia. Agafem una cabina o si podem, caminar fins a la zona 
del Temple de la Literatura. Koto-Know One Teach One: està a prop. El 
menjar és bo i és encara millor quan sap que està donant suport al 
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benestar dels nens del carrer. A la tarda, es pot visitar el Temple de la 
Literatura i la primera universitat de Vietnam.  
 
A las 8:00PM, un bus ens portarà a la estació de tren Tran Quy Cap train 
station, a las 9:00 PM surt el tren cap a Lao Cai on arribarem 
aproximadament a las 6:00 AM. Cal advertir que anem en llitera. 
 
 
13 de setembre. 
 
Un bus ens portarà fins al hotel a Sapa on ens podrem dutxar i esmorzar. 
A las 8:30 h. AM començarem el traking cap a la vall de Muong Hoa on 
podem admirar magnífics paisatges. 
A las 12:00 h passarem a través del llogaret de Y Linh Ho on hi viu  la 
tribu Black Hmong, aquesta gent venen de la Xina d’on varen emigrar fa 
uns     3 00 anys per motius polítics i també per trobar terres mes fèrtils. 
La dones d’aquesta tribu son famoses per que fan roba de colors molt 
llampants. 
 
A la 1:00 PM, parada per dinar a la casa local, a prop del torrent de Muong 
Hoa, on ens podrem banyar si volem. 
 
A las 2:00 PM seguirem caminant per exuberants terrasses d'arròs cap al 
poble de Lao Chao per experimentar la vida quotidiana i la cultura 
tradicional de Black H`mong People. 
3:30 PM: arribarem al poble de Ta Van, habitat per minories de Zay que 
exhibeixen una forta cultura xinesa on soparem cuinats amb foc de llenya 
gaudint de  l'hospitalitat de la família Zay on passarem la nit. 
 
14 de setembre. 
 
8:30 AM - Esmorzar a casa de la  família on haurem passat la nit. 
 De 9:00 a 9:30 A.M – Començarem a caminar cap el bosc de bambú a 
la cascada de Giang Ta Chai, el pont i la vila habitada per les minions 
vermelles de Zao per a un breu descans per gaudir d'unes vistes 
impressionants. 
12:00 PM - Break per dinar. 
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12:45 P.M. - Seguint el senderisme al poble de les minories de Red Zao, 
visitarem les cases per explorar la seva riquesa cultural. 
1:30 PM - Continuem trekking fins a Supan de Black H`mong on agafarem 
el bus fins a Sapa. 
3:00 PM - Temps lliure a Sapa per a la dutxa i el sopar. 
5:30 PM – Agafem autobús a l'estació de Lao Cai per tornar a Hanoi. 
 
 
15 de setembre. 
 
Lao Cai – Hanoi i Badia de Halong 
5:00 AM - Arribarem a l'estació de tren de Tran Quy Cap. Ens portaran 
cap a l’Hotel on a les 7:45 h AM. Ens esperarà un bus per anar a la Bahia 
de Halong...., a tope. 
 
A les 12:30 h. Arribarem a la Badia i embarcarem, a las 13:30, dinarem 
mentre naveguem cap a la Badia de Halong. 
Cap a les 15:30 arribarem a Lou Cav, zona on es fa kayaking i ens podem 
banyar. 
 
A les 17:30 h. Tornarem al vaixell, on tindrem la possibilitat de participar 
en diverses activitats, veura la posta de sol, a les 19:00 h sopar, ens volen 
enviar a dormir aviat..., no ens anirà malament amb el tuté que portem... 
 
16 de setembre. 
 
 A les 6:30 AM., demostració de Tai Chi...i a les 7:00 Am esmorzar, ara ja 
sabem perquè ens envien a dormir tant aviat. 
 
A les 7:50, sortirem a visitar altres coves. 
 
A les 9:00 h. Tornem cap el vaixell, on de tornada a port ens faran 
diverses activitats. 
 
A les 12:00 h arribada al port de Tuan Chua i sortida cap a Hanoi. 
 
A les 17:00 h arribada a Hanoi. I ha dormir. 
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17 de setembre. 
 
Avui ens endinsarem al  barri antic de Hanoi, per els carrers de   Hang 
Ngang, Hang Dao on la majoria de les activitats tenen lloc. En caminar 
per aquests carrers, no ens hem de perdre  Hang Ma, el carrer més 
acolorida de Hanoi. Un carrer cap avall i arribarem  a Dong Xuan mercat 
- on es pot trobar gairebé tot, des de verdures fresques a les mascotes i 
utilitats domèstiques. Per al dinar, podem provar un dels venedors del 
carrer a prop de Dong Xuan market o també podem  trobar per camí a 
Hang Dieu on s'ofereix el famós Bun Bo Nam Bo (fideus d'arròs amb carn 
de vaca-67 Hang Dieu). A la tarda, fer una passejada pel llac Hoan Kiem 
i fer temps per anar a veure el Teatre de Titelles sobre l’aigua  si estem 
cansats de caminar, podem agafar un cicle tour. 
 
 
18 de setembre 
 
Deixem Hanoi, per anar a Hue. 
 

Sortida 
12:20 lun, 18 
sep  

Hanói (Vietnam) - Noibai 
Airport (HAN) 

Vietjet 
Aviation  
VJ 569 

  

Arribada 
13:30 lun, 18 
sep  

Hue (Vietnam) - Phu Bai 
(HUI) 
 
 

  

Huế (化 en chữ Nôm) és la capital de la província de Thừa Thiên - Huế, 
al Vietnam. Està inscrit a la llista del Patrimoni de la Humanitat de 
la UNESCO des del 1993.[1] 
Entre 1802 i 1945, fou la capital imperial de la dinastia Nguyễn. Com a 
tal, és coneguda pels seus monuments i arquitectura. La seva població 
és d'aproximadament 340.000 persones. 
La ciutat està situada al centre del Vietnam a la riba del Sông Hương (riu 
Hương), només unes quantes milles cap a l'interior des del mar de la Xina 
Meridional. Està a 540 km al sud de la capital Hanoi i a 644 km al nord 
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d'Hồ Chí Minh, la ciutat més gran del país antigament coneguda com 
a Saigon. 
A la riba nord del riu hi ha la Ciutadella, el centre de la ciutat històrica, on 
es troben els més importants monuments, temples, i pagodes. A la riba 
sud del riu hi ha la part nova de la ciutat, amb la majoria de les zones 
d'oci, negoci i residencials. 
El complex de monuments de Huế és a la llista del patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. 
 
Passarem una nit al  Cherish Hue Hotel, 57 Ben Nghe Street, Hue, 
Vietnam. 
 
El que hem de veurà. 
 
Ciutadella de Hue 
 
La Ciutadella de Hue (Kinh Thành Huế), és una gran fortalesa construïda 
al segle XVII (any 1805) per mandat de l'Emperador Gia Long a la ciutat 
de Hue, al centre del Vietnam. Aquest enorme i magnífic monument ha 
estat dissenyat combinant els conceptes de la geomància xinesa (el millor 
exemple és la Ciutat Prohibida de Pequín) i els principis militars de 
l'arquitecte francès Sebastien de Vauban. El conjunt final resultant són 
preciosos palaus, bells temples fosos entre muralles, bastions i fosses, 
que coexisteixen en total harmonia. 
 
 
La ciutat porpra prohibida de Hue 
 
 A l'interior del recinte imperial de la ciutadella de Hue vivia l'emperador 
del Vietnam. La zona de palaus i estades imperials dins de la ciutadella 
es coneix com la ciutat prohibida de Hue o també amb el nom de ciutat 
porpra prohibida. 
Qualsevol home que intentés accedir a la ciutat prohibidad sense permís 
de l'emperador era castigat amb la mort, en l'actualitat es pot visitar la 
ciutat prohibida amb total llibertat, les parts més destacades són la porta 
del migdia, el balcó dels 5 fenix, el pavelló Hien Lam, el palau Thai Hoa, 
etc. 
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Les tombes imperials de Hue 
 
La dinastia d'emperadors que van viure i van regnar a Hue Vietnam, no 
només tenien palaus i la ciutadella, sinó que també les tombes on 
descansen les seves restes són increïbles monuments. 
 
Hi ha un total de 7 tombes imperials a Hue, totes elles situades a la llera 
del riu Perfum. Les tombes imperials de Hue més importants són: Tomba 
Imperial de Minh Mang, Tomba Imperial de Tu Duc i Tomba Imperial de 
Khai Dinh, sent aquesta última tomba la més visitada i espectacular de 
totes. 
 
El riu perfum (Hue, Vietnam) 
 
La ciutat de Hue, al centre del Vietnam, es va construir a la vora del riu 
del Perfum (ull no confondre el riu del perfum amb la pagoda del Perfum, 
situada als voltants de Hanoi, al nord del Vietnam). 
 
Es tracta d'un plàcid riu amb força interès turístic, com ara el riu Perfum 
és l'escenari on es va rodar la pel·lícula la jaqueta metàl·lica (el títol 
original és Full Metall Jacket), el riu perfum també destaca perquè a la 
seva riba hi ha la Pagoda Thien Mu. És molt popular un passeig en vaixell 
o un petit creuer pel riu perfum, creuant per sota el pont de Hue sobre el 
riu perfum i visitant la Pagoda Thien Mu. 
 
 
La Pagoda Thien Mu de Hue 
 
 A vora del riu del Perfum s'aixeca la Pagoda Thien Mu, també 
anomenada dama celestial. Una pel·licular pagoda de forma octogonal 
que data de l'any 1601. 
 
 
La Pagoda Linh Mu de Hue 
 
La tristament famosa Pagoda Linh Mu de Hue és el lloc on vivia el monjo 
Thích Quảng Đức, que es va cremar a l'estil bonze per protestar contra 
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el govern. A la fotografia, guanyadora del permio pulitzer, es pot veure el 
seu cotxe, un Austin Westminster, que s'exposa a la pagoda Linh Mu. 
 
Per mengar, el Bun Bo a l'estil de Hue és plat gastronòmic propi de la 
regió central de Hue compost per una sopa calenta de fideus fets de pasta 
d'arròs (BUN, també anomenats noodles), juntament amb diversos 
vegetals que donen sabor i aroma (el principal, la citronela), gingebre, 
ceba, pebre, una mica de picant (ja sigui chili i / o llavors de bitxo), carn 
de vedella (Bò) i braó o peus de porc. 
 
S'acompanya amb vegetals diversos per afegir al gust, brots de soja, llima 
i brins de plàtan seques. 
 
Tenim la tarda del 18 i el mati del 19. A la tarda anirem cap a Hoi An, 154 
km. Si pot anar en bus, en cotxa o e moto. El bus es el mes barat, però 
nosaltres agafarem el cotxa amb xofer, es mes car però ens dona la 
possibilitat de fer unes quantes parades de interès. 
 
Haurem de sortir a las 14:00 hores, tenim entre 4 i 6 hores segons les 
parades, les muntanyes de marbre, Hai Van Pass, My Son… 
 
Les Muntanyes de marbre, són 5, i responen al nom dels 5 elements 
naturals, a saber, foc, aigua, terra, fusta i metall. I encara que gairebé 
totes són visitables (excepte una), la realitat és que la majoria de visitants 
(entre els quals ens incloem) vam optar per visitar la més espectacular de 
totes elles, la Muntanya Aigua (Tui Són en vietnamita), des de la qual, per 
cert, tindrem l'oportunitat de gaudir d'una fenomenal vista panoràmica de 
les altres quatre, amb el Mar de la Xina com preciós teló de fons. 
 
El pas Hải Vân és un pass de muntanya aproximadament de 21 
quilòmetres a la Ruta Nacional 1A a Vietnam. Travessa l'espurna de la 
gamma Annamite més gran que s'endinsa al mar de la Xina Meridional, a 
la frontera de la província de Đà Nẵng i Thừa Thiên-Huế, a prop del Parc 
Nacional Bạch Mã. El seu nom es refereix a les boires que s'alcen des 
del mar, reduint la visibilitat. Històricament, el pas va ser una divisió física 
entre els regnes de Champa i Đại Việt. 
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La carretera de torsió en el pas ha estat un repte per als conductors que 
viatgen entre les ciutats de Huế i Đà Nẵng. Des de la finalització del túnel 
Hải Vân, el flux de trànsit i la seguretat han millorat. [1] El passi ha estat 
escenari d'almenys dos dels accidents ferroviaris més seriosos del 
Vietnam, i almenys un accident aeri. Farem nit al Hoi An Travel Lodge 
Hotel. 
 
 
20 i 21 de setembre. 
 
Hoi An és una petita ciutat a la costa del mar de la Xina Meridional, al 
centre de Vietnam. Es troba a la província de Quang Nam i compta amb 
aproximadament 88.000 habitants. 
 
El punt més característic de Hoi An és sense dubtes el pont Cobert 
Japonès. Es tracta del millor exemple del passat mercantil de la ciutat 
d'Hoi An, construït pels comerciants japonesos d'Hoi An, dades de finals 
del segle XVI (any 1593) i la seva finalitat era unir el barri comercial 
Japonès (situat a la part oest) amb el barri xinès d'Hoi An, a la part est de 
la ciutat. En l'actualitat serveix de nexe de les calles Trần Phú i Nguyễn 
Thị Minh Khai. 
 
L'interior és de fusta, decorat amb els llençols típics de l'artesania d'Hoi 
An. Ambos extrems del pont estan custodiats per guardians: gossos en 
un extrem i monos en l'altre. En l'extrem nord, un temple vietnamita de 
l'any 1719. El poble vietnamita va re nombrar aquest pont com el pont de 
Lai Vien Kieu, la seva traducció  significa Pont de la Llunyania, a més de 
gravar el nou nom sobre la porta del temple . Després del pas dels anys, 
aquest pont segueix coneixent-se com el Japó Puente de Hoi An. 
 
Hoi An, amb la seva herència de la Xina, Japonesa i influències 
franceses, atrau una multitud de turistes, però, les seves platges són el 
que enamora als visitants. Aigües cristal·lines, sorra blanca i clima 
tropical, les platges d'Hoi An no tenen res que envejar a les platges del 
Carib, haurem de deixar una estona per anar a la platja, no? 
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Els principals monuments a visitar serien, ames del Pont Cobert 
Japonès, Las Casas – Museus Phung Hung, Tan Ky, Quan 
Thang, el Museu de la Ceràmica, Sala de Assemblea de Phuc Kien i 
la Sala de Assemblees Cantonesa o Temple Quan Dong. 
 
Totes les nits es munten en un dels costats del riu Thu Bon el mercat 
nocturn o mercadillo nocturn. El lloc és ideal per provar la deliciosa cuina 
local i veure l'ambient nocturn de la ciutat. Des d'aquesta varietat 
gastronòmica destaquen les famoses Roses blanques i el Cau Lau. 
 
La zona històrica o la ciutat antiga no són solament els seus monuments 
principals. El millor és si dubte els seus carrers i els carrers que ens fan 
creure que estem en una altra època, especialment  de nit. A partir de les 
15 h, la zona es torna per als vianants i després de la caiguda del sol, les 
cases es decoren amb els clàssics llenys vermells xinesos ... sense dubte 
un plaer visual en tots els sentits. 
 
El 21 de setembre, anem cap a Ho Chi Ming, antiga Saigon, 

 
Haurem de prendrà un taxi que ‘ens porti al aeroport de Dan Ang. 
 
El 21 de setembre ja farem nit a Ho Chi Ming, si no estem molt cansats 
podem anar a sopar al voltant del mercat de Ben Thanh, hi ha tot de 
restaurants al aire lliura on fan el menjar davant de la gent que hi va. 
 
 
22 de setembre. 
 
Avui reservarem pràcticament tot el dia per fer una excursió al delta del 
Mekong, un dels llocs mes emblemàtics del sud de Vietnam. 
 
Si volem veurà el mercat flotant haurem de matinar molt sortir a les 6:00 
hores per estar a lloc a les 9:00 h, perquè els mercats acaben a les 10:00 
hores, si no el únic que farem serà navegar per el riu per el mig de la 
selva...., quan siguem a Saigon ens ho mirarem. 
 

VJ649 21/09/2017 Eco 18:15 - Da Nang (DAD) 19:30 - Ho Chi Minh (SGN) 
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Si no anem al Mekong farem el següent, 
 
 Començàrem el dia explorant els mercats locals, on participarem a la 
vida quotidiana de la població local. Els llocs populars, com ara Ben 
Thanh i Binh Tay (o Cholon), estan ubicats dins dels districtes 1 i 5, els 
venedors locals venen productes frescos, subministraments per a la llar, 
articles d'aliments preparats i manualitats. També  podrem gaudir de 
menjar autèntic al carrer vietnamita, com fideus pho, rotllos de primavera, 
banh xeo i banh bao (pa de vapor amb farciment de porc). 
 
El mercat de Binh Tay, construït pels francesos durant la dècada de 
1880, es troba al centre del districte xinès més gran de Vietnam. A 
diferència del mercat de Ben Thanh al Districte 1, aquest mercat serveix 
principalment a la població local amb la seva àmplia gamma de fruites, 
verdures, aus, carn i marisc frescos procedents de regions del Vietnam. 
També conegut com Cholon Chinatown Market, Binh Tay Market ocupa 
un edifici de dos pisos al llarg del carrer Thap Moui. També poden trobar 
un assortiment d'artesanies, lacats i teixits que es venen a granel, tot i 
que els productes no són variats en comparació amb altres mercats (més 
turístics) del centre de Hanoi. Juntament amb l'interessant interès històric 
i cultural de Cholon, el mercat de Binh Tay és ideal per experimentar l'estil 
de vida local i degustar exquisits manjars vietnamites-xinesos. 
 
El mercat de Ben Thanh al districte 1  és un gran lloc per comprar 
artesanies locals, productes de marca, art vietnamita i altres records. 
Aquí, trobarem llocs de menjar al mercat on podrem gaudir d'una cuina 
vietnamita d'estil halater o simplement refrescar-nos amb una beguda 
freda quan la negociació esdevingui massa. El mercat és gran, difícil de 
caminar a vegades i sens dubte millor evitat durant la part més calorosa 
del dia, però val la pena fer-ho. Quan cau la nit, restaurants al voltant del 
perímetre del mercat obren les seves portes creant una vibrant escena 
lateral del carrer que omple l'aire amb les olors de fideus wok-fried, peixos 
i carns a la brasa.  
Thanh ofereix un gran ambient que és autènticament vietnamita. 
 
Haurem de deixar gana i tornar al mercat de Ben Thanh al vespre on ens 
podrem servir un autèntic menjar local d'estil del carrer en un dels 20 
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establiments que envolten l'edifici del mercat. Els cuiners es cuinen 
davant nostre amb una infinitat d'opcions de cuina, com ara fideus 
vegetarians, mariscs frescos, creps cruixents d'arròs i pastissos al vapor. 
Per anar de compres, cap al mercat preferiblement al matí per recollir 
algunes ofertes, inclosos els articles de laca, els productes de bambú, les 
arts i l'artesania. A la venda també hi ha roba, tèxtil, equipatge, rellotges 
i una varietat de productes electrònics. Les espècies, els fruits secs i les 
fruites locals exploten intensament l'aire, que també s'omple amb la 
xerrameca de turistes i regates per a negociacions. Tinguem en compte, 
però, que alguns articles seran preu fix. 
 
A la tarda visitarem els llocs històrics del districte 1. El districte 1 ocupa la 
major part de les fites històriques de Saigon, des de l'arquitectura clàssica 
francesa fins a restes preservats dels avions de guerra nord-americans. 
Tant com si anem a peu com si ho fem amb bicicleta, hem de assegurar-
nos de visitar el Palau de Reunificació i la Catedral de Notre Dame al 
carrer Nguyen Du, el Museu de les Restes de la Guerra al carrer Vo Van 
Tan, al Museu de Ciutat de Ho Chi Minh a Ly Tu Trong Street, el Museu 
d'Història del carrer Nguyen Binh Khiem i l'ornamentada oficina de 
correus de Saigon a Cong Xa Paris. 
 
L'emblemàtic Palau de Reunificació va fer el seu nom en la història global 
quan, el 1975, un tanc pertanyent a l'exèrcit nord-vietnamita es va 
estavellar a través de la seva porta principal, cosa que va significar el final 
de la guerra del Vietnam. Aquesta imatge és una de les imatges més 
famoses que representen el Palau de la Reunificació, que ha tingut una 
història rica i variada i que, un cop va servir com a base del general 
japonès Ngo Dinh Diem, recolzat pels EUA, durant la Guerra del Vietnam, 
fins al seu assassinat el 1963. El palau És com una càpsula de temps 
congelada el 1975 amb dos dels dipòsits originals utilitzats en la captura 
del palau estacionat als terrenys. Originàriament, el lloc del Palau Nordom 
també conegut com el Palau del Governador, el seu primer paper era com 
a llar i lloc de treball per al llavors governador francès de Cochinxina. El 
Palau de Reunificació és una fita que no es pot perdre en cap turista que 
visiti la ciutat de Ho Chi Minh. Envoltat d'exuberants jardins tropicals, el 
palau oculta sales secretes, mobles antics i un búnquer de 
comandaments dins dels seus curiós passadissos. El Palau de 
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Reunificació encara està en ús per acollir ocasions incloent cimeres de 
l'APEC i esdeveniments nacionals de gran importància. 
 
El Palau de Reunificació és un edifici de cinc pisos amb el soterrani que 
alberga una zona de guerra de túnels, una sala de guerra i un centre de 
telecomunicacions. La sala de comandaments de guerra encara té mapes 
a les seves parets i equips de telecomunicacions periòdics, mentre que 
les sales del soterrani adjacents presenten materials de propaganda de 
guerra. Altres àrees d'interès són la tercera planta amb una sala de jocs 
de cartes, un quart pis que una vegada va tenir un casino i que servia per 
a entretenir als hostes i una terrassa al terrat amb un heliport. El Palau de 
la Reunificació va ingressar als llibres d'història del món el 1975 quan un 
pilot de la Força Aèria de Vietnam (que també era un espia comunista) 
va volar un avió sobre el palau amb l'intent de bombardejar-lo. Encara 
que no es va produir cap dany real, va ser un pas important cap a la 
caiguda de Saigon i la fi de la guerra vietnamita. El 30 d'abril de 1975, a 
les 10:45, un tanc d'exèrcit nord-vietnamita va apagar les portes principals 
i va entrar al terreny del palau abans de penjar la seva bandera al balcó 
per declarar la victòria del partit comunista i així acabar la guerra del 
Vietnam. Mentrestant, el personal va escapar dels terrats minuts abans 
que el palau va ser vençut, conegut com Operation Frequent Wind, que 
era part de l'evacuació més gran de l'helicòpter de la història i incloïa la 
sortida del general Thieu. 
 
La catedral de Notre Dame de Saigon, construïda a finals de la dècada 
de 1880 per colons francesos, és una de les poques fortaleses restants 
del catolicisme en el Vietnam en gran part budista. Situada a la plaça de 
París, el nom Notre Dame va ser donat després de la instal·lació de 
l'estàtua 'Pacífica Notre Dame' el 1959. El 1962, el Vaticà va conferir la 
catedral com a basílica i li va donar el nom oficial de Saigon Notre-Dame 
Cathedral Basilica . Mesurant gairebé 60 metres d'alçada, les 
característiques neorromàntiques de la catedral inclouen la façana de 
totxo vermell (importats de Marsella), vitralls, dos torres campanars que 
contenen sis campanes de bronze que encara anaven fins avui, Jardí 
enmig del centre de la ciutat de Ho Chi Minh Districte 1. 
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L'estàtua de la Mare de Déu es troba també davant de la Catedral de 
Notre Dame de Saigon, que els habitants del poble van declarar haver 
vessat llàgrimes a l'octubre de 2005. Si bé aquest incident va ser refutat 
per l'Església Catòlica de Vietnam, milers de visitants encara es 
reuneixen a aquesta estàtua amb l'esperança de presenciar un Miracle A 
part de la seva situació com una de les atraccions més destacades de la 
Ciutat de Ho Chi Minh, Saigon Notre Dame encara funciona com una 
institució religiosa per a la població local. El millor moment per visitar és 
durant la missa de diumenge a les 09:30. Igual que amb els llocs sagrats 
de tot el món, es vesteixi adequadament i s'abstingui de molestar els 
adoradors quan estigui explorant (i fotografiant) la Catedral Saigon de 
Notre Dame. 
 
El Museu de les Restes de la Guerra de Ho Chi Minh Citym, conegut per 
primera vegada com el "Museu dels crims de guerra nord-americans", va 
obrir per primera vegada el públic el 1975. Ofereix un sorprenent 
recordatori de la llarga i brutal guerra del Vietnam, amb moltes fotografies 
gràfiques i militar nord-americà Equips a la pantalla, incloent un helicòpter 
amb llançadors de coets, un tanc, un avió de combat, un avió d'atac amb 
un únic seibit i una bomba convencional de 6.800kg. Totes aquestes 
armes van ser utilitzades per tropes nord-americanes contra els 
vietnamites en algun moment durant la infame guerra que va durar des 
de 1945 fins a 1975. 
 
L'Oficina Central de Correus a Ho Chi Minh és un edifici molt ben 
conservat de l'època colonial francesa i potser la més gran oficina de 
correus de tot el sud-est asiàtic. Situats al costat de la catedral de Notre 
Dame, els dos llocs culturals es poden visitar junts i ofereix als visitants 
la possibilitat d'imaginar la vida a Vietnam durant els temps de l'Imperi 
Indoxac. L'edifici va ser dissenyat per Gustave Eiffel, el reconegut 
enginyer que també va dissenyar l'Estàtua de la Llibertat i la Torre Eiffel, 
i presenta finestres d'arc i persianes de fusta, tal com tindria en el seu 
apogeu a finals del segle XIX. Dons aquí haurem de fer foto..., tinc que 
començar ha pensar a fer un resum de fotos a les oficines postals d’arreu 
on hem estat... 
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L'oficina central de correus d'Ho Chi Minh va ser construïda entre 1886 i 
1891 i una vegada dins, els arcs circulars, els sòls de marbre 
completament dissenyats i les caixes telefòniques antiquades serveixen 
com a recordatori de la importància de la oficina de correus en dies 
abans de l'enviament de correu electrònic i els telèfons mòbils. Tot i que 
l'arquitectura és francament francesa, el gran retrat d'Ho Chi Minh, colpit 
per damunt de tots, al final de l'edifici, recorda a tots els que 
definitivament som a Vietnam. Les parets sobre les parets són dos 
mapes de la regió; Una d'elles mostrant les línies telegràfiques que 
travessen Vietnam i Cambodja i l'altra que mostra un mapa de la regió 
de Saigon el 1892. 
 
Pot ser serà hora de tornar al mercat de Ben Thanh al districte 1 i sopar 
en els restaurants al aire lliure que hi ha al voltant del mercat. 
 
 
23 setembre. 
 
Si ahir vàrem anar al Mekong, avui aprofitarem el mati per fer el centra 
històric, visitar tot el que puguem del que teníem previst al mati. 
 
A la tarda volem cap Siem Riap, Cambodja. 
 

Salida 
19:30 sáb, 23 
sep  

Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam) - Tan Son Nhut 
(SGN) 

Vietnam 
Airlines  
VN 815 

Vietnam 
Airlines  
  

Llegada 
20:35 sáb, 23 
sep  

Siem Reap (Camboya) 
- SIEM REAP (REP)   

 
Passarem 3 nits al Ladear Angkor Boutique, un bon lloc per visitar els 
temples de Angkor i per relaxar-nos una mica. 
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24 setembre. 
 
La Ciutat de Siem Riep  és la capital de la Província de Siem Reap, 
a Cambodja i se situa al cor d'aquesta província al pas de la carretera 
nacional 6, que uneix la capital, Phnom Penh i Kompung 
Thom amb Sisophon. Parteix d'allà la Carretera Nacional 12 que va cap 
al nord del país (Província de Preah Wijía).  
A 8 km al nord, es troba l'antiga ciutat sagrada d'Angkor, epicentre de 
l'Imperi Jemer i la principal responsable de fer de la ciutat de Siem Riep 
el lloc més visitat del Regne de Cambodja. 
La ciutat, presentada com un pol del turisme internacional, posseeix tota 
la infraestructura per a això. Té a més el segon aeroport 
nacional, Aeroport de Siem Riep, que té vols diaris a Phnom Penh i 
a Bangkok i eventualment a altres capitals d'Àsia.  
 
La principal atracció turística de la ciutat son els Temples de Angkor, per 
conèixer la història dels temples d'Angkor, hem de remuntar al moment 
del màxim esplendor de l’Imperi Khmer (s XII-s XIII), quan Angkor era la 
capital i les fronteres de l'imperi arribaven fins a Myanmar. En aquesta 
època, la ciutat Angkor va ser una de les grans i modernes que hi havia 
a Àsia, sent un referent econòmic, cultural i militar equivalent a altres 
imperis i societats a tot el món (maies, inques, romans, grecs i àrabs). 
 
Com tal el Imperi Khmer va arribar al seu moment durant les invasions 
procedents de la Tailàndia actual a finals del segle XVI amb la caiguda i 
abandonament d'Angkor. Amb els passos dels segles, el complex va 
passar per alt i va ser oblidat sent la selva el seu únic habitant principal, 
juntament amb monjos i peregrins que seguien freqüentant els restants 
d'Angkor Wat. 
 
El Origen de la ciutat (Angkor Thom o la Gran Ciutat) cal buscar-los en 
les arrels hindús i sànscrites de la regió, influenciades per les corrents 
migratòries i culturals procedents de l'Índia. Això explica que molts dels 
temples que es conserven ens mostren Tots els detalls típics d'aquesta 
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religió, estant molts d'ells dedicats en el seu principi a les diferents deïtats 
(Shiva) i concepcions místiques hinduistes (monte Meru). La Ruïnes 
d'Angkor, també ens serveix per comprendre també la influència que poc 
a poc va ser prendre el budisme i la seva implantació el s XII com a religió 
oficial de l'imperi. 
 
Després de l'abandonament final de la ciutat durant l'època colonial 
francesa quan el famós Alexandre Henri Mouhout torna a conèixer la 
ciutat i comencen les seves estudis i restauració. 
 
A dia d'avui, els Temples d'Angkor, son una de les meravelles que hi ha 
al món i declarades l'any 1992 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 
són una de les principals atraccions culturals que existeixen a Sud-est 
asiàtic i són visitades per milles de turistes al any. 
 
Nosaltres dedicarem el primer dia a visitar-los, en recomanen 2 per 
veureu be..., ja decidirem si fem 1 o 2 dies, de moment aquí va una 
ressenya de tot el que hi ha mes important per veure. 
 
  COMO CONÈIXER  ELS TEMPLES DE ANGKOR: 
 
El primer que haurem d'entendre és que el complex és increïblement 
gran. La visita es podria dividir en 2 zones, el que es diu el circuit curt, 
que és ideal per fer-ho caminant o en bicicleta, o el circuit llarg que només 
es pot fer en tuk tuk. Si la teva idea és conèixer les ruïnes a les bicicletes, 
podreu llogar-les a la mateixa entrada. Si la teva idea és fer la visita a Tuk 
Tuk, tindràs que negociar amb els taxistes el preu del mateix (aprox. 20 
usd pel circuit llarg, aprox uns 15 usd Per el circuit curt). 
 
Per anar des de Siem Reap a les Temples d'Angkor podreu anar en taxi 
o fins i tot en bicicleta, ja que només són a 6 km de distància. 
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El preu de l'entrada variarà en funció dels dies que vulguis estar de visita 
en el complex històric. Un dia costaria 37 USD, 3 dies costaria 62 USD i 
7 dies costaria 72 USD. També hauràs de presentar una foto, que en el 
cas de no haver-la tingut la tomarà allí mateix. 
 
L'horari d'obertura dels temples d'Angkor és a les 5 am i l'hora de 
tancament a les 1730. És totalment prohibit quedar-se més tard d'aquesta 
hora, fins i tot podria arribar a ser castigat penalment. 
 
TEMPLES DE ANGKOR IMPORTANTS: 
 
El Parc Històric d'Angkor Wat té una extensió de gairebé 200 km², el que 
fa que la visita hagi de dividir-la en diversos dies si realment voleu 
apreciar tota la seva bellesa. El complex històric està format pels restes 
d'Angkor Thom o la Gran Ciutat, sent els temples més importants els 
següents: 
 
Temple de Bayon.  
Durada: 30 min 
 
La torre del Bayon és accessible a través de l'entrada de l'est. El temple 
està exactament al mig de Angkor Thom. A diferència de la majoria dels 
temples, Bayon no té cap fossat ni una paret al seu voltant. També és 
l'últim temple de muntanya que es construeix a l'estil Khmer. Es creu 
que el temple es construeix a la part superior d'un altre monument més 
antic. El temple presenta 54 torres representatives de períodes del 
Imperi Khmer. La torre principal es coneix com la torre d'or i es troba al 
centre, que representa quatre cares. La torre central es va dissenyar 
originalment en forma cruciforme. No obstant això, més tard es va 
convertir en forma circular. 
Hi havia hagut una gran confusió sobre la representació de les cares. 
Mentre que alguns historiadors creuen que les cares representen al Rei 
Jayavarman VII, altres opinen que el Bodhisattva Avalokiteshvara-
Lokeshvara està representat a través de les cares tallades. La principal 
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muntanya del temple està flanquejada per dues galeries. Aquestes 
galeries compten amb nombroses escenes de baix relleu que 
representen esdeveniments històrics. Es creu que la galeria exterior té 
més de 11.000 figures tallades. Les portes també estan adornades amb 
diverses escultures relacionades amb la faula del Churning of the milk 
ocean. 
També cal fixar-nos en les decoracions que es troben als pilars situats 
davant de la torre d'entrada a l'est. El tema d'aquestes decoracions inclou 
el ball Apsaràs en diferents postures. 
 
Preah Khan 
Durada de la visita: 30 min 
0,9 KM, a 12 minuts a peu del temple de Bayon 
  
Preah Khan és un dels complexos del temple més destacats d'Angkor. 
Està situat a la cantonada nord de Angkor Thorn. El temple va ser 
construït al segle XII a instàncies del rei Jayavarman VII. Es distribueix 
en més de 56 hectàrees. Anteriorment era conegut com Nagara Jayasri, 
que significa Ciutat Santa de la Victòria. El lloc actual és mantingut pel 
Fons Mundial de Monuments. El complex és conegut per les seves talles 
fines, així com per la seva vegetació. Compta amb passadissos 
processionals que condueixen a les portes del temple. El seu santuari 
central té quatre galeries abovedades que condueixen a les indicacions 
cardinals. L'entrada principal del complex es troba en direcció est. No 
obstant això, l'entrada occidental s'utilitza ara amb finalitats turístiques. 
Igual que altres complexos, Preah Khan també té un mur exterior que 
està més protegit per un fossat. A l'interior hi ha els vestigis de l'antic barri 
residencial dels monjos, assistents i estudiants. El complex mostra una 
barreja de construcció budista i hindú, cosa que li dóna un potencial únic. 
L'entrada oriental del complex es troba en l'estil budista de Mahayana i té 
portes de dimensions iguals. Preah Khan també mostra signes de 
degradació microbiana. Igual que Ta Prohm, aquest complex també té 
abundància d'arbres que creixen a través de les estructures. També s'ha 
trobat que el lloc té biofilms microbianes que poden degradar la qualitat i 
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la vida de les gres. Les mostres del lloc també han mostrat signes de 
fongs filamentosos. 
 
Ta Prohm 
Visita Durada: 1 hora, 30 minuts 
3.4 KM, a 10 minuts amb cotxe de Preah Khan 
 
Un dels temples més prolífics de Cambodja, Ta Prohm, es troba a un 
quilòmetre a l'est d'Angkor Thom i es troba al costat sud de East Baray. 
És coneguda per la seva flora circumdant i els arbres que creixen des de 
les seves ruïnes. El temple va ser inclòs a la Llista del Patrimoni Mundial 
de la UNESCO el 1992. Ta Prohm va ser construït al segle XII per 
Jayavarman VII. La imatge principal del temple representa a 
Prajnaparamita i es modelitza després de la mare del rei. Els documents 
mostren que el lloc del temple alberga a més de 12.500 persones i que 
era dipòsit d'or i perles. No obstant això, el temple va ser abandonat al 
segle XV, després de la decadència de l'Imperi Khmer. 
El disseny del temple és d'estil Khmer pla clàssic. Hi ha cinc parets 
rectangulars que envolten el santuari central. Cada punt cardinal té 
gopuras d'entrada. No obstant això, ara només s'utilitzen gopuras 
orientals i occidentals per a l'entrada. Els tres recintes interns estan 
galeritzats. En comparació amb Angkor Wat, Ta Prohm no té molts relleus 
narratius, però té relleus de pedra que representen déus i monjos. 
La característica més cridanera de Ta Prohm és que els arbres creixen 
fora de les ruïnes. Es creu que hi ha dues espècies de vegetació 
prominents, com ara els arbres de cotó de seda i els arbres estrangers 
de figues o pomeres d'or. El temple es va utilitzar com a lloc per a la 
pel·lícula de Hollywood Tomb Raider. 
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Banteay Kdei 
Durada de la visita: 45 min 
1.0 KM, a 14 minuts a peu de Ta Prohm 
  
Banteay Kdei es troba al sud-est de Ta Prohm i denota "Una ciutadella 
de Cambres". El temple es remunta a mitjan segle XII i es va erigir durant 
el regnat de Jayavarman VII. Construït a l'estil Bayon d'arquitectura, 
Banteay Kdei està dissenyat sobre les línies de Preah Khan i Ta Prohm. 
L'estructura principal està tancada dins de dues parets del recinte i té 
dues galeries concèntriques. El temple es pot arribar a través de la gopura 
est de Ta Prohm. Anteriorment es coneixia com Kuti, el nom que també 
es menciona en el Sdok Kak Thom. Les parets que envolten el temple 
estan fetes de pedres laterites. El temple mostra una gran quantitat 
d'escultures d'estil Bayon. 
A la part oriental del temple hi ha un Srah Srang o "grup d'ablucions". La 
piscina va ser excavada durant el segle X, sota el regnat de 
Rajendraverman. L'estany estava destinat a ser utilitzat pel rei i per les 
seves dones. Banteay Kdei té moltes característiques diferenciades com 
el sostre recolzat pels pilars lliures i els pilars centrals fortificats amb pilars 
posteriors de blocs de pedra posterior. Aquests pilars estan adornats amb 
les talles de Buda. El complex compta amb un pati rectangular conegut 
com "el vestíbul de les noies de ball." Està situat al costat oriental del 
temple. El santuari central del temple encara mostra els vestigis del sostre 
de fusta. També hi ha dues biblioteques que s'obren a la direcció oest 
dels patis situats al costat dret i esquerre de la calçada. 
 
Pre Rup 
Durada de la visita: 30 min 
2.5 KM, a 8 minuts amb cotxe de Banteay Kdei 
  
Aquest temple hindú situat a Angkor va ser el temple estatal de Khmer 
King Rajendravarman. Està construït en estil tradicional de muntanya del 
temple i combina gres, laterita i maó per a la construcció. El temple data 
del segle X. Pre Rup significa "girar el cos" en el llenguatge local i al·ludeix 
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a la creença cambotjana de realitzar funerals al temple i les cendres que 
es giren en diferents direccions. Pre Rup es troba al sud de East Baray i 
està alineat en un eix nord-sud al temple de Mebon Oriental. El complex 
del temple es troba en forma quadrada i està tancat per dos murs 
perímetres. Els seus quatre gopures externs vénen amb una secció de 
maó central. Les gopuras també tenen un portal de gres a cada costat. El 
complex del temple també compta amb diverses galeries llargues, 
construïdes a l'estil de l'arquitectura del segle x. 
El temple està dedicat al déu hindú Shiva i probablement es construeix 
sobre les restes d'un ashram shivaita anterior. Les talles de la divinitat es 
poden veure en relleus baixos. Es creu que la torre sud-oest té un estatut 
de Lakshmi mentre que la torre nord-oest tenia una estàtua d'Uma. De la 
mateixa manera, la torre nord-oest contenia una estàtua de Shiva i la torre 
sud-est tenia una estàtua de Vishnu. 
També podeu visitar les biblioteques que hi ha a banda i banda de la torre 
d'entrada oriental del segon recinte. També hi ha una cuba entre dues 
files de pilars de pedra arenisca al centre. Es creu que la bassa podria 
haver estat la base d'una estàtua de Nandi. 
 
Angkor Wat 
Visita Durada: 3 hores 
6.3 KM, a 18 minuts amb cotxe de Pre Rup. 
 
Angkor Wat és una de les set meravelles modernes del món. Es troba a 
gairebé sis quilòmetres al nord de Siem Reap. El complex massiu es va 
construir durant el segle XII i es creu que va trigar gairebé 30 anys a 
completar la construcció. El temple està dedicat al déu hindú Vishnu. 
Angkor Wat és el monument més gran del grup Angkor. Es creu que s'ha 
utilitzat com a temple funerari per al rei Suryavarman II. El Wat té 213 
metres d'altura i tres nivells, cadascun és més gran i més petit que el 
inferior. El pla general del complex imita la forma d'un brot de lotus. El wat 
es considera un microcosmos de l'univers en pedra. Ocupa uns 500 acres 
de terra. 



	

31	
	

El wat és accessible a través de la seva entrada occidental, que està 
flanquejat per lleons de pedra. El temple combina dos estils arquitectònics 
diferents del Temple Khmer de Temple Mountain i el temple galeritzat. El 
complex també representa el mont Meru, que es creu que és la morada 
de déus en la mitologia hindú. No obstant això, a diferència de la majoria 
dels temples que pertanyen a les tradicions khmer, Angkor Wat està 
orientat cap a la direcció oest en lloc de la direcció oriental. El temple es 
va construir amb pedres llises que es van col·locar sense morter. Els 
blocs de pedres es mantenen units per juntes molt ajustades. Està fet de 
5 a 10 blocs de pedra arenisca. Hi ha baixos relleus i talles a la majoria 
de les superfícies, incloses moltes de les teulades.      
 
 
25 de setembre. 
 
Avui dedicarem el dia a visitar la ciutat, 
la majoria dels punts d’interès es troben 
al voltant del canal. De fet aquest canal 
divideix la ciutat, a la dreta tenim la part 
turística i a la esquerra es la zona on hi 
viuen els natius. En el encreuament 
entre el mateix canal i la Nacional 6, hi 
ha un bonic conjunt de jardins 
anomenats els “jardins de la  
independència" que s'amaguen una 
col·lecció d'angkorianas i davant els 
quals es troba la Residència Reial. 
Caminant per la rivera del riu direcció sur trobarem el colorit barri colonial 
francès que és avui considerat com el centre turístic de la ciutat. 
A l'entrada del barri, al costat del riu, es pot visitar el pintoresc temple de 
Wat Preah Prom Rath, fundat el 1915 i una mica més avall es troba el 
mercat de Psah Chah on es ven des de inciens, fruites, peix, 
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Verdures, etc fins a tot tipus de souvenirs i que es considera el centre de 
la ciutat. En el seu entorn proliferen els negocis de restauració, 
hospederia i serveis turístics. 
 
Les pagodes budistes, assentades com a part de la cultura khmer, estan 
disseminades per la ciutat i encara que algunes d'elles enrere no 
pertanyien al municipi, poc a poc han acabat fagocitades. 
Wat Keseram, es troba a la Nacional 6 passada la residència real a 
només 200 metres i és una de les més boniques de la ciutat, Wat Thmei, 
on es mostra una urna de calaveres de les víctimes dels khmeres rojos 
està a gairebé dos quilòmetres Al nord de Siem Reap i la més antiga de 
la ciutat, fundada al segle XVIII i cridada Wat Bo es troba a l'est del barri 
colonial, a penes 300 metres a l'altre costat del canal. 
 
Per el centra de la ciutat trobarem marcats i cafès on la gent hi fa vida 
hem d’anar al carrer Pub, on trobarem restaurants jameres i occidentals, 
al Red Piano ES serveix un dels millors jameres del pobla. 
 
Per la nit a prop del carrer Pub hi ha el mercat nocturn, es veu que 
aquesta gent no descansa mai sempre esta a punt per vendre i després 
diran dels catalans, tots aquest ens guanyen. 
 
Un dels llocs que anomenen les guies com a interesants de visitar son el 
pobles flotants de pescadors del llac Tonle Sap, si tenim temps podem 
anar-hi. Es troba a una hora en cotxe de Siem Riap. 
 
 
26 de setembre. 
 
Últim dia a Cambodja, aquesta tarda agafarem un vol per anar a Bangkok, 
tenim un parell d’hores per fer les ultimes compres o per donar un últim 
passeig per la ciutat, a les 13:00 hem de ser a l’aeroport. 
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Salida 
15:25 mar, 26 
sep  

Siem Reap (Camboya) 
- SIEM REAP (REP) 

Thai 
Airasia  
FD 615 

Thai 
Airasia  
  

Llegada 
16:20 mar, 26 
sep  

Bangkok (Tailandia) - Don 
Mueang International 
Airport (DMK) 

  

Arribem al aeroport de Don Mueang, al mateix que varem sortir per anar 
a Honoi, agafem aquest vol per que surt un 50% mes barat que si anem 
al de Suvarnabhumi (BKK), que es de on surt el nostra vol dema cap a 
Londres,  un cop arribats haurem d’agafar un bus que ens portarà a 
Suvarnabhumi, el bus es gratuït i tarda uns 50 minuts. 
 
Passem la nit al Hotel The Great Residence Hotel, L'hotel ofereix servei 
de trasllat gratuït en un sentit des de o cap a l'aeroport de Suvarnabhumi. 
Per gaudir d'aquest servei, adreceu-vos a la porta de sortida 3 o 4 (en el 
nivell 2 de la terminal d'arribades) en arribar a l'aeroport i busqui el senyal 
del The Great Residence Hotel. 
 
 
27 setembre. 
 
Avui vol a Londres, 
Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi (BKK)  Fecha De Salida: 
miercoles, 27 de septiembre de 2017  1140am :Londres-Heathrow 
(LHR)Fecha De Llegada: miercoles, 27 de septiembre de 2017 1820 
Terminal :5 
 
El vol cap a Barcelona no surt fins el 28 de setembre a les 6:20 hores 
AM., tenim dues opcions millor dit 3, a saber: 
 
Opció A: Busquem un lloc tranquil i còmode per passar la nit. 
 



	

34	
	

Opció B: Agafem una habitació a un dels Hotel del Aeroport, entra 80 i 
200 €, per ser-hi fins les 3:30 h AM, el vol surt a les 6:20 h. Per lo tant 
hem de ser 2 hores abans, mes perill de dormir-se….. i perdrà el vol, no 
seria el primer que perdem…. 
 
Opció C. Deixem les maletes a consigna i prenem un tren cap la City, 
sopem i donem un vol tranquil·lament i als vols de la 1:00 h taxi i cap a 
l’aeroport, el taxi ens costarà uns 100 € 
 
Prenguem l’opció que prenguem, l’avio sortirà a les 6:20 AM  de Londres 
i tindrà la seva arribada a El Prat a les 9:20 AM. 
 
Welcome home!!! 
 
 
 
 
 
 


