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O ESTADO DE S. PAULO TERÇAFEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2017 Viagem D7

+ 12X

R$143

A PARTIR DE

ENTRADA DE R$ 311

Saindo de Port Canaveral (Orlando) e visitando

Philipsburg (St. Maarten), San Juan (Porto Rico)

e Labadee (Haiti).

CRUZEIRO DE 7 NOITES - CARIBE

Total R$ 2.027,00* por pessoa em cabine interna dupla.

OASIS SEAS
®

OF
THE

* Tarifa R$ 2.027,00 - US$ 1.00 = R$ 3,1285 - câmbio em 25/09/2017. Sujeito à variação cambial. Cat. Z, saída 14/01/2018. Somente cruzeiro, não inclui taxas. Preços e condições sujeitos à disponibilidade
e alteração sem prévio aviso. Condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br. Fotos ilustrativas.

Tirolesa com 9 decks de altura • Simulador de surfe FlowRider® • Parque aquático para as crianças

Mais de 25 opções gastronômicas • Musicais da Broadway e shows acrobáticos no Aquatheater

Embarque com a Royal Caribbean e descubra por que somos a companhia de cruzeiros mais inovadora do mundo.

Consulte seu agente de viagens ou informações (11) 3090 7200.

www. r oy a l c a r i b b e a n . c om . b r

Curtição
tamanho família.

1 Passeio de barco. Basta se 
aproximar da beira do rio para 
ser abordado por barqueiros. 
As embarcações mais rústicas 
levam até quatro turistas. Aten-
ção: com o sol a pino, o calor é 
escaldante e a luz forte deixa 
as fotos “estouradas”.

2 A ordem é barganhar. 

Como em todo o Sudeste 
Asiático, a ordem é pechinchar: 
todos or produtos têm preços 
diferentes para o nativo, o turis-
ta asiático e o ocidental. Bijute-
rias, as icônicas luminárias de 
seda e o passeio de barco pelo 
rio podem custar 20% a menos 
que o valor inicialmente pedi-
do. Faça a primeira abordagem 
sem mostrar muito interesse e 
não tenha medo de fazer 
uma contraproposta de 
valor mais baixo.

3 Código de vestimenta. 

Use roupas leves para o calo-
rão e um calçado confortável. 
Embora não haja um código de 
vestimenta tão rígido, é bom 

evitar decote, camiseta regata 
e bermuda acima do joelho pa-
ra entrar em templos.

4 Fique perto do centrinho. 

A localização do seu hotel será 
melhor quanto menos você 
precisar caminhar para ir até o 
centrinho da cidade antiga. Ao 
fechar sua hospedagem, consi-
dere também a ideia de contra-
tar com o próprio hotel o trans-
fer a partir do aeroporto de Da 
Nang – assim, você evita ficar 
na mão de taxistas. 

5 Ingressos e afins. Quan-
do você voltar ao centrinho 
para jantar, ou mesmo se for 
ficar mais de um dia na cidade, 
guarde consigo o ingresso para 
a cidade antiga, mesmo se já 
tiver usado todos os cupons. 
A rigor, você só precisa pagar 
para entrar nas construções 
históricas, mas os funcionários 
do guichê vão tentar fazer você 
comprar outra cartela pelo sim-
ples fato de estar entrando 
novamente na área. 

jas por ali. Mais tarde, o país vi-
veria quase cem anos de ocupa-
ção francesa.

Vestígios desse passado tão 
múltiplo  em  nacionalidades  
podem  ser  conferidos  em  
uma  caminhada  pelo  centri-
nho da cidade antiga, que foi 
tombado  pela  Unesco  em  
1999  e  tem  uma  porção  de  
construções históricas preser-
vadas.  Algumas  são  singelas,  
como  a  Tan  Ky,  um  sobrado  
de  dois  andares  erguido  por  
um mercador há cerca de 200 
anos, com influências arquite-

tônicas da China  e  do Japão, 
ou a Duc An, que foi uma anti-
ga livraria e farmácia.

Outras  são  grandiosas,  caso  
dos templos chineses de Phuc 
Kien e Quang Trieu, com suas 
fachadas, pátios e altares rica-
mente ornamentados. 

No  interior  desses  santuá
rios, visitantes do mundo todo 
recorrem a uma simpatia para 
alcançar o que lhes falta. Funcio-
nários do local escrevem os no-
mes completos dos fiéis e seus 
votos  em  cartolinas,  que  são  
presas a enormes incensos em 

forma  de  espiral.  Os  incensos  
são pendurados no teto do tem-
plo  e  acesos,  consumindo-se  
lentamente, para que os dese-
jos sejam realizados.

Para visitar cada uma dessas 
construções, é preciso apresen-
tar um tíquete, vendido nos gui-
chês  de  informação  turística  
em  cartelas  de  cinco  cupons,  
por 120 mil dongs (US$ 5,30).

Badulaques. Mas o componen-
te histórico não é o único atrati-
vo de Hoi An. No casario colo-
nial  amarelocanário  que  dá o  

tom  da  cidade  antiga,  instala-
ram-se cafés com fachadas e va-
randas  floridas,  além  de  lojas  
que vendem artesanato, suveni-
res,  bijuterias  e  também  teci-
dos e roupas feitas sob medida. 
As típicas luminárias que são a 
marca do lugar enfeitam o inte-
rior de algumas butiques. 

Dá para passar um dia inteiro 
explorando tudo isso sem pres-
sa, com direito a uma pausa pa-
ra um café vietnamita, servido 
em um copo alto sobre leite con-
densado e gelo. As ruas do cen-
trinho  são  fechadas  à  circula-

ção de carros, o que deixa o pas-
seio mais agradável. 

Para quem não quiser  bater 
perna o tempo todo, uma solu-
ção pitoresca é recorrer aos ser-
viços  de  um  dos  muitos  bici-
táxis que circulam por ali, pilota-
dos por motoristas uniformiza-
dos  com  camisas  azuis,  e  que  
emprestam a Hoi An um jeitão 
de lugar meio parado no tempo. 

Vale  a  pena  dedicar  algum  
tempo ao Mercado Central. Dá 
para  encontrar  frutas  e  legu-
mes, peixes frescos, macarrão 
feito ali mesmo e temperos de 

todos  os  tipos,  em  estandes  
dentro de um grande pavilhão 
e na feira de rua que se instala 
ao seu redor, naquela bagunça 
organizada comum aos merca-
dos asiáticos. 

Com  tantos  estímulos  vi-
suais ao mesmo tempo, o cená
rio é uma delícia de fotografar, 
mesmo  que  não  se  pretenda  
comprar nada.  Difícil  é passar 
incólume  aos  apelos  insisten-
tes dos comerciantes, que pare-
cem enxergar no turista uma ga-
linha dos ovos de ouro – vá com 
o espírito preparado.

Na prática

Passeio. 

Luminárias 
coloridas (à esq.) 
estão à venda em 
An Hoi; casas 
amarelas da área 
tombada (no alto); 
à direita, Templo 
chinês Phuc Kien 
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Você verá inúmeras lojas de roupas sob medida – das 
chiques às mais simplesinhas. Não se engane: o vestido, 
terno ou camisa serão costurados em alguma oficina bem 
longe dali. Melhor trazer o tecido para o Brasil, se for o caso. 

Arrisque o passeio até as Cham Islands (Cù Lao Chàm). A 
travessia em barco público leva 3 horas e deixa em uma praia 
muvucada; alugando lancha rápida, tem-se conforto e flexibili-
dade para desbravar mais trechos. Vá entre março e setembro.


