Visita de Nha Trang Vietnã em 2019
Este ano, mais uma vez, eu não veria as cidades do Norte e as minorias étnicas de
Sapa, não é definitivamente a época certa para ir lá e chuva, frio e nevoeiro correria
o risco de vir a estragar a diversão. Eu retornaria especialmente para esta região em
um momento mais favorável.
Agora vou para Nha Trang, não de autocarro aberto como nos últimos anos, mas de
avião. Um voo direto de Hanói para Cam Ranh com Vietnã visto na chegada, que
leva cerca de 1 hora para viajar os 1090 kms que separam essas duas cidades.
A chegada ao Aeroporto Cam Ranh, localizado a 30 km de Nha trang,
imediatamente anuncia a cor: aqui é bonito e muito quente ao contrário de Hanói,
onde eu estava 1h atrás. levará cerca de 40 minutos de táxi para chegar ao hotéis
em Nha Trang. Uma vez no centro, eu rapidamente encontrar minhas marcas,
Apesar dos muitos novos hotéis em construção ao longo do mar. Há sempre esta
diferença gritante e mistura de estilo de vida entre o turismo e os habitantes locais
que continuam a viver as suas vidas.
A outra coisa que se nota desde as primeiras horas de caminhada pelas ruas é que
os russos invadiram completamente a cidade. Eles se beneficiam, com efeito, de
vantagens financeiras e de acordo entre o governo, voos diretos para Moscou e
para terminar instalações que são como cães pequenos para satisfazê-los. Sobre
isso, eu almocei em um café onde o terraço era reservado para os russos e onde o
serviço era visivelmente diferente e prioritário em termos de tempo para o seu
último. Eu também vi muitos lugares onde tudo foi escrito em russo, sem qualquer
outra língua... não me deixa vislumbrar coisas boas para o futuro e a autenticidade
desta cidade se continuar nesta direção.
Em Nha trang nós sempre comemos também, entre os restaurantes dos palácios,
os restaurantes mais acessíveis mas de pé, os cafés e os restaurantes de Rua dos
moradores, eu acredito que todos podem encontrar sua felicidade culinária aqui.
Os frutos do mar são normalmente apanhados no local, caminham até ao porto para
se convencerem. Faça também um tour pelos mercados (os nocturnos são os mais
surpreendentes) para ver a vida dos habitantes locais longe dos luxos do litoral!
Quando eu cheguei em Nha Trang de avião, lembre-se que eu não aterrei em Nha
Trang mesmo, mas em uma pequena cidade a cerca de trinta quilômetros ao sul de
Nha Trang.
Durante o viaduto desta cidade e do aeroporto, pouco antes do desembarque
estamos um pouco surpreendidos com esta imensidão de areia branca que faz
fronteira com o mar da China. Foi esta visão que me fez querer voltar em uma moto
para ver o que deu uma vez no chão.
Para chegar lá você tem que tomar a estrada a sul de Nha Trang que corre ao longo
da costa, você poderia cortá-la em três partes.
A primeira é uma estrada de montanha que eu viajei com vento incrível e bons
chuveiros, pode até mesmo ser perigoso para aqueles que estão dirigindo pela
primeira vez no Vietnã. A vista é soberba!
A segunda parte é a mais estranha, aquela antes de chegar ao aeroporto. Uma boa
dez quilômetros de areia, uma nova estrada de asfalto não pode ser mais reta e um
sol de chumbo, na verdade, é aqui que planejava construir um enorme complexo
hoteleiro (primavera) e residencial, com habitação já betume e traçou mas nada é
feito. Suponho que, dado o estado do lugar, uma invasão de areia bloqueou o

trabalho, mas nada confirmou. Trata-se de vários milhões de investimentos em
stand-by ou stand-by que actualmente proporcionam uma sensação muito
pronunciada de cidade fantasma.
A última parte está na continuidade da segunda, o início de construções
abandonadas em menos. Apenas alguns restos da época colonial e da guerra
abandonada pelo Estado, bem como parques de piscicultura/camarão.
Cheguei à cidade de Cam Ranh, cerca de 1h30 após a minha partida, chego a
qualquer cidade para não dizer decepcionante, por isso não há nada para ver e
fazer! Eu rapidamente comer uma sopa pho na beira da estrada e sair nas mesmas
condições.
Em conclusão, se você tem tempo para matar, você pode considerar ir para um
passeio lá (há um ônibus que pode levá-lo de Nha Trang), mas se não, vá seu
caminho!

